REFERAT - Match 4 - El Paraiso 19. september 2016
Vikingos Golf har spillet efterårets første match på El Paraiso med DanScan Forsikring - Zafo
Law og Anda Golf som sponsorer.
Vejret var overskyet men lunt og således perfekt golfvejr - perfekt, det kunne man til gengæld
ikke sige om El Paraiso. Vi var mange der ikke kunne mindes, at have set banen i så dårlig
stand og specielt greens var elendige.
El Paraiso siger de er igang med et stort investerings projekt, som skal bringe banen op blandt
de bedste i Andalusen, men uha der er lang vej og egentlig synd, for banen er rigtig godt
designet af Gary Player.
Den dårlige stand blev selvfølgelig påtalt og ledelsen var selv bevidste om situationen for de
kvitterede med gratis drinks og gratis Green Fee, som blev udtrukket blandt spillerne. Trods
alt en flot gestus!
Til trods for banens beskaffenhed var humøret højt og scorerne overraskende høje, idet 18
spillere ud af 32 lavede 30 pts. og derover.
Stableford turneringen, som tæller med i kampen om "Årets Viking" blev vundet af
John Jensen 36 pts. - Nr. 2: Per Svendsen 35 pts. - Nr. 3: Tonny Gjeldsted 34 pts. Nr. 4: Erik Kronborg Leth 34 pts. - Nr. 5: Birger Pedersen 34 pts.
Gæsterækken blev vundet af Lars Gudme med 33 pts.
Holdspillet med Simzar Estates som sponsor, hvor de 3 bedste scorer talte blev vundet af et
hold bestående af: Tonny Gjeldsted, Paul Sauerberg, Birger Pedersen og Henri
Schlosser (112 pts.)
Tættest flaget på hul 5 blev vundet af John Jensen - Hul 7: Lars Møller - Hul 14: Kai
Holm
Efter matchen hyggede spillerne i golfklubbens restaurant, hvor snakken gik lystigt til en god
middag.
Næste match i Vikingos Golf er den 17. oktober på Alcaidesa Links med Jyske Bank som
sponsor

Med venlig golfhilsen

Birger, Søren & Erik

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

