Match 3 - Weekendtur Almerimar Golf 7. - 9. maj 2017
Dette års weekend tur 7.-9. maj med damer gik til Almerimar med BoConcept som sponsor
og blev begge dage gennemført i fantastisk vejr, næsten ingen vind og temperaturer omkring
26 grader.
Golf Almerimar er en spændende bane med et godt design og nogle lange Par 4 huller.
Fairways var gode, men de nypriklede greens overstrøet med for meget sand var elendige og
det værste var, at græsset ikke havde været slået i mindst en uge - putting mindede lidt om
kroket og yderligere var hullerne også mindre, da det lange græs dækkede noget af hullet.
Alle fik et chock, da de så greenen på første hul - troede de så syner.
Matchledelsen klagede naturligvis med det samme over greens og vi blev lovet, at greens blev
slået mandag morgen, hvor den officielle match fandt sted. Banen holdt ord og det hjalp en
del, men de var stadig ikke optimale. Hotellets direktør Antonio Perez Fornieles var meget ked
af situationen og lovede os ½ delen af den betalte Green Fee tilbage.
Selvom de dårlige greens var belastende for spillet, så tog vikingerne det med godt humør.
Lad det være sagt med det samme: Vi har nogle fantastiske medlemmer, som virkelig
hygger sig sammen også efter golfen!
Søndagens resultater - Stableford Damer
Nr. 1: Edna Mandrella 31 pts. Nr. 2: Jette V. Jensen 28 pts.
Stableford Herrer:
Nr. 1: Poul Christensen 34 pts. Nr. 2: Kenneth Bæk 34 pts. Nr. 3 Lars Damgaard 31 pts.
Holdspil: Edna Mandrella, Jette V. Jensen, Flemming Lykke Hansen og Jørn Jacobsen.
Sponsor Simzar Estates v. Tom Sørensen
Nærmest flaget Damer Hul 3: Anita Due - Hul 17: Edna Mandrella.
Nærmest flaget Herrer Hul 3: K.B. Kristiansen - Hul 17: Birger Pedersen.
Mandagens resultater - Stableford Damer:
Nr. 1: Edna Mandrella 34 pts. Nr. 2: Laila Schrøder 27 pts.
Stableford Herrer (tællende i Årets Viking)
Nr. 1: Flemming Stoltze 36 pts. Nr.2: Kenneth Bæk 34 pts. Nr. 3: Poul Christensen 29 pts.
Holdspil Damer: Edna Mandrella, Laila Schrøder, Edith Thomhav og Ingelise Mortensen.
Sponsor Simzar Estates v. Tom Sørensen
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Holdspil Herrer: Benny Thomhav, Flemming Stoltze, Stig Wiberg og Birger Pedersen.
Sponsor Simzar Estates v. Tom Sørensen
Nærmest flaget Damer Hul 3: Sigrid Kristiansen - Hul 12: Britt Haldskov Spring.
Nærmest flaget Herrer Hul 3: Kenneth Bæk - Hul 12: Leif Lohals - Hul 17: Jan Petersen.
Alle øvrige præmier blev sponseret af BoConcept
I år kom ikke færre en 24 spillere dagen før og lørdag aften gik alle ned i den meget hyggelige
havn og spiste på restaurant Almadraba. Søndag aften fik vi Buffet incl. vin/vand på vort Hotel
AR Almerimar. Mandag aften startede i haven med en drink og snacks. Middagen foregik i en
lille restaurant på hotellet som vi havde helt for os selv, her fik vi en 3 retters menu med div.
vine, kaffe o.s.v. Middagen var rigtig god og fik stor ros.
Mandagens præmieoverrækkelse foregik i haven, hvor der også var rigtig mange
klappepræmier fra Willy "Bager" Hansen, La Cuenta Vinos og selvfølgelig BoConcept.
Vores super fotograf Paul Sauerberg tog over 100 billeder fra turen og du kan se nogle af dem
i menuen Billedarkiv. Du kan også se stillingen i "Årets Viking" og Matchkalender for efteråret.
Vi siger mange tak til vor sponsor BoConcept, som igen har gjort det muligt at arrangere
weekend turen til meget rimelige priser. Vi håber du støtter BoConcept!
BoConcept har igen sagt ja til at sponsere T-shirts, som vil være klar til efterårets matcher.
Bestillingsliste kommer senere.

Med venlig golfhilsen
Birger, Søren & Erik ommer senere.
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