REFERAT - Match 4 - 10-års jubilæumsmatch på Atalaya Golf 21.
September 2015
Så har Vikingos Golf rundet de første 10 år med en Jubilæums match på Atalaya den 21.
september med Nykredit som matchsponsor.
Vejret var selvfølgelig fantastisk, stemningen helt i top og scorerne meget høje. Banen var
som altid flot og velplejet, men var dog skæmmet lidt af noget reparationsarbejde, som
forvirrede nogle til at spille hul 18 på New Course istedet for hul 5 på Old Course.
Til deres ros skal siges, at de opdagede det selv og tog deres straf.
Vikingos Golf er som de fleste ved en herreklub, men ved denne særlige lejlighed var damerne
inviteret med og her blev Stableford turneringen vundet af: Nr. 1: Edna Mandrella 35 pts. Nr. 2: Sigrid Kristiansen 33 pts. - Nr. 3: Kirsten Hein 31 pts.
Den rigtige vinder var dog Christel Mark Hansen med flotte 36 pts., men da Christel var
sponsor lod hun storsindet præmien gå videre. Flot!
Tættest flaget på hul 12: Kirsten Eilsborg og på hul 16: Henriette Dideriksen. Længste
Drive på hul 5 blev vundet af: Susanne Cetti
Mændenes turnering, som også tæller med i kampen om "Årets Viking" blev vundet af: Nr. 1:
Poul Christensen 39 pts. - Nr. 2: John Sørensen 37 pts. - Nr. 3: Peter Mølvang 35 pts.
Tættest på flaget på hul 7: Bjarne Dideriksen og på hul 16: Poul Christensen. Længste
Drive på hul 5 blev vundet af: Jens Schrøder.
Som altid var der indlagt holdspil og der var præmie til de 2 bedste hold og resultatet blev:
Nr. 1: Christel Mark Hansen, Henriette Dideriksen, Rene Cetti og Søren Johansen.
Nr. 2: Lars Ole Bell, Ole Abildhauge, Per Svendsen og Sigrid Kristiansen. Sponsor i
holdspil: Simzar Estates v. Tom Sørensen
Efter matchen kørte de 64 deltagere til Michelin restauranten Nueva Kaskada, Marbella. Her fik
gæsterne velkomstdrink i forbindelse med præmieoverrækkelsen.
Derefter havde Michael Petersen, Nykredit et indlæg, hvor han fortalte om det Nykredit var
gode til og nævnte bl.a. at Nykredit havde præsteret et afkast på bestemte aktier på 140%
over 3 år. Er du blevet nysgerrig, så ring til Nykredit, Marbella og spørg efter Michael. Så var
det tid til at gå til bords og gæsterne fik med stil serveret en flot menu, bestående af mange
små lækkerier med vine.
Aftenen sluttede med ABBA show og ved midnat drog alle hjem efter en god, lang og
underholdende dag. Stor tak til alle for Jeres gode humør.
Med venlig hilsen
Birger, Søren & Erik

stor tak til Nykredit for den store støtte

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

