REFERAT - Match 3 - Weekendtur Santa Clara Granada 10. -12. maj 2015
Vikingernes tur med damer og BoConcept som sponsor gik i år til Santa Clara Granada i flot
solskin og meget varmt vejr ca. 34 grader.
Tilmed var banen meget lang 6.049 meter fra gul og langt mellem hullerne, ialt en gå-/
køretur på 13 km. En flot bane med flot udsigt til sneen på Sierra Nevada, gode fairways og
greens. Eneste minus var hastigheden på greens, de var meget langsomme søndag og blev
klippet til mandag, hvilket hjalp en smule.
De 45 deltagere boede i 2 nætter på Hotel Zerbinetta i Dilar ca. 7 km. fra golfbanen, de fleste
prøvespillede banen søndag inden den officielle match mandag og andre nød bare det gode
vejr på hotellets terrasse med udsigt til Sierra Nevada.
Holdspillet søndag blev hos damerne vundet af et hold bestående af Bente Jensen, Jytte
Holm, Laila Schrøder og Henriette Dideriksen.
Vinder hos herrene blev Tonny Gjelsted, Erik Kronborg Leth, Birger Pedersen og Dan A.
Smitt. Præmierne i holdspillet blev sponseret af Simzar Estates v. Tom Sørensen.
Den individuelle Stableford turnering søndag hos damerne blev vundet af Nr.1: Birte
Jacobsen 33 pts. Nr. 2: Laila Schrøder 30 pts. Nr. 3: Bente Jensen 29 pts.
Hos herrene blev resultatet Nr. 1: Erik Kronborg Leth 34 pts. Nr. 2: Leif Nødskov 32 pts.
Nr. 3: Flemming Lykke Hansen 32 pts.
Længste Drive på hul 15 for damer Eva Hemicke og hos herrene Ove Madsen.
Tættest på flaget for damer på hul 2 i 2 slag Eva Hemicke og hos herrene Ove Madsen.
Tættest på flaget for damer på hul 12 i 2 slag Sigrid Kristiansen og hos herrene Stig
Wiberg.
Turens officielle match var mandag den 11. maj med både holdspil og individuel Stableford,
som for herrene tæller med i kampen om "Årets Viking".
Holdspillet for damer blev vundet af Jytte Holm, Lisbeth Iversen, Sigrid Kristiansen og
Laila Schrøder.
Vinder hos herrene blev Jan Petersen, Laurids Iversen, Søren Johansen og Jørn
Jacobsen. Præmierne i holdspillet blev sponseret af Simzar Estates v. Tom Sørensen.
Stableford turneringen mandag hos damerne blev vundet af Nr. 1: Susanne Brandt 33 pts.
Nr. 2: Laila Schrøder 28 pts. Nr. 3: Henriette Dideriksen 27 pts.
Herrenes Stableford som tæller med i kampen om "Årets Viking"
(se stillingen efter årets 3 første matcher her) blev vundet af Nr. 1: Jan Petersen 36 pts. Nr.
2: Ove Madsen 35 pts. Nr. 3: Laurids Iversen 33 pts.

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

Længste Drive på hul 18 for damer: Henriette Dideriksen og hos herrene: Bjarne
Dideriksen.
Tættest på flaget for damer på hul 2: Bente Jensen og hos herrene: Tonny Gjelsted.
Tættest på flaget for damer på hul 12: Britt Spring og hos herrene: Flemming Lykke
Hansen.
Alle præmier i Stableford, Længste Drive og Tættest på flaget begge dage, var sponseret af

BoConcept

stor tak til Boconcept for den store støtte!
Efter matchen og en ½ time på øjet var der middag i hotellets restaurant og efter middagen
var der dans til sidste års entertainer Gabi Satrus, men kræfterne var åbenbart brugt ude på
den lange bane, for succes`en fra sidste år kunne ikke gentages og det var synd, for musikken
var lige vores årgang og vi forstår slet ikke, at folk kunne sidde stille.
Næste match er vikingernes 10 års Jubilæums-match den 21. september med Nykredit som
sponsor. Vi spiller Atalaya Golf med efterfølgende gourmet middag og stort show på
Nueva Kaskada, Marbella.

Husk allerede nu at reservere denne dag.
Med venlig golfhilsen og god sommer til jer alle.
Birger, Søren & Erik

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

