REFERAT - Match 3 - Weekendtur Arcos Gardens Golf/Jerez 9. maj 2016
Årets week-endtur 8.-10. maj til Arcos Gardens med damer og BoConcept som sponsor vil gå
over i historien som den match, hvor der stort set ikke blev spillet golf. I stedet vil turen blive
husket for 2 meget våde dage, hvor det bare regnede vildt med lyn og torden. Iphonen blev
brugt flittigt søndag for at se en bedring i vejret og 1 time efter den oprindelige starttid var der
ophold i vejret og 42 spillere gik ud (2 fandt ikke banen).
De fleste stoppede ved hul 9, da regnen kom igen og kun 3 spillere gennemførte matchen, de
vandt selvfølgelig holdmatchen med Simzar Estates som sponsor og blev nr. 1-2-3 i følgende
rækkefølge:
Nr. 1: Poul Christensen 30 pts. Nr. 2: Jesper Wiberg 27 pts. Nr. 3: Dan A. Smitt 24 pts.
Tættest flaget hul 2 damer: Edna Mandrella - herrer hul 2: Poul Christensen
Hvis der var kaos søndag, så var det ikke noget i forhold til mandag hvor det høvlede ned fra
morgenstunden og kun 20 ud af 46 tilmeldte spillere havde lyst til at spille golf i regnvejr resten tog på Sherry-tur i Jerez og hyggede sig gevaldigt.
Mandag var der igen kun 3 som gennemførte matchen Jan Petersen, John Sørensen og Erik
Kronborg Leth, de blev dog disket for at spille i tordenvejr og derfor blev matchen, som tæller
med i kampen om "Årets Viking" aflyst og der er allerede nu fundet en erstatningsmatch:
Ny match spilles på "Flamingos Golf" med BoConcept som sponsor
torsdag d. 29. september 2016 kl. 12.30 - Pris KUN € 55,Indbydelse og tilmelding sendes senere, men reserver allerede nu datoen - kampen om "Årets
Viking" er stadig meget åben.
Det bedste man kan sige om Arcos Gardens er, at banen tog vandet fantastisk og greens var
efter forholdene meget hurtige. Banen gik konkurs i 2014 og det var tydeligt, at der ikke er
penge til vedligeholdelse, ligesom de p.gr.a. økonimien ikke er villige til at betale penge tilbage
for manglende brug af Green Fee. Vi kæmper stadig gennem vores agent for at få et eller
andet tilbage og vi har foreløbig modtaget en beklagene mail fra dem om, at de kigger med
stor alvor på denne kedelige sag for dem.
Trods det dårlige vejr, tog alle det med godt humør - ingen sure miner og det var vi i
matchledelsen meget glade for. Vi boede på et dejligt Hotel "Sherry Park" i gå afstand til
centrum og med en dejlig bar, hvor samværet, hyggen og klimaet var godt og stærkt
medvirkede til, at savnet af golfen gled lid i baggrunden.
Vikingos Golf holder nu sommerferie og ønsker Jer alle en rigtig god sommer.
Med venlig golfhilsen
Birger, Søren & Erik

Se nyheder, matchkalender, referater, billedarkiv m.m. på www.vikingosgolf.dk

