Match 4 - Guadalhorce Golf 25. september 2017
Vikingernes 1. match i efteråret blev spillet på Guadalhorce Golf med Unioptica, Zafo
Law og Danscan Forsikring som sponsorer i 30 gr. varmt efterårsvejr. Banen var
som altid i meget fin og velplejet stand.
Præcis kl. 11 gik starten for de 10 hold og scorerne blev også denne gang høje, idet
18 ud af 37 spillere lavede 30 point og derover. Godt gået og dejligt, når så mange får
en god oplevelse! Matchledelsen burde nok starte sæsonen på Guadalhorce!
Alle gik banen rundt i varmen, turen tog 4½ time og man må sige - Vikingerne er
friske folk. Varmen havde tæret noget på væskebalancen og efter den var bragt i
orden blev dagens bedste golfere hyldet.
Den populære holdkonkurrence, som hver gang sponseres af Simzar Estates blev
vundet af Hold 7, som bestod af:
Flemming Jørgensen - Paul Sauerberg - Allan Petersen og Jørn Jacobsen
Nærmest flaget på Hul 2: Per Svendsen - Hul 11: Leif Lohals - Hul 17: Stig
Wiberg. Anda Golf i La Cala havde sponseret gavekort som flagpræmier.
Stableford turneringen, som tæller med i kampen om "Årets Viking" blev vundet af:
Nr. 1: Søren Johansen 38 pts. Nr. 2: Kenneth Bæk 37 pts. Nr. 3: Niels
Mathiesen 37 pts. Nr. 4: Stig Wiberg 35 pts. Nr. 5: Paul Sauerberg 34 pts.
Efter præmieoverrækkelsen spiste Vikingerne på terrassen ved Hul 18 og som altid
når Vikingerne mødes var humøret helt i top.
Næste match er den 23. oktober på Almenara Golf og her har sponsoren Jyske Bank
lagt op til det helt store.
Green Fee + Buggy (alle kører), middag og drikkevarer kun € 65,Gæster er meget velkomne (€ 70,-)
Vi glæder os til at kåre "Årets Viking" og håber vi ses.

Med venlig golfhilsen
Birger, Erik og Søren

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

