REFERAT - Match 5 - Alcaidesa Links 17. oktober 2016
Mange af vikingerne spillede for første gang Alcaidesa Links med Jyske Bank som sponsor og
det blev en golfdag rig på oplevelser og helt stille vejr, hvilket ikke er normalt for banen, som
ligger helt ude ved havet.
Det var perfekt golfvejr, men alligevel ramte kun få deres niveau og flere mente, at den
fantastiske udsigt havde taget noget af koncentrationen, tillige var greens super hurtige og var
svære at læse. Alle var dog enige om, at banen var et meget spændende bekendtskab.
Som altid når vikingerne spiller er der en indlagt holdturnering, denne gang talte de 3 bedste
scorer på alle huller, vinderholdet scorede 102 pts. og bestod af:
Gustav Wiberg, Jesper Wiberg, Stig Wiberg og Erik Kronborg Leth.
Præmierne i holdkonkurrencen var sponseret af Simzar Estates.
Gæsterækken blev vundet af Ingvard Poulsen med 34 pts.
Tættest flaget på Hul 2: Niels Mathiesen - Hul 8: Erik Kronborg Leth - Hul 17: Stig
Wiberg
Stableford turneringen som tæller med i kampen om Årets Viking 2016 blev vundet af:
Per Svendsen 35 pts. Nr. 2: Poul Christensen 32 Pts. Nr. 3: Lars Ole Bell 29 pts.
Nr. 4: Ole Abildhauge Nr. 5: Ruben Mandrella 28 pts.
Herefter kunne "Årets Viking 2016" kåres og der var spænding lige til det sidste, men ingen
var i stand til at true John Jensen, som vandt med 98 pts.
Det er de 3 bedste scorer ud af 5 matcher, som tæller. Årets Viking fik overrakt gavekort til
BlueCatParking/Costabiler. Gavekortet gælder 12 ugers parkering og rengøring af bil,
derudover sponserede Jyske Bank 2 stk. Green Fee til San Roque Golf.
Efter matchen kørte de 36 spillere til Restaurant La Finca, hvor der blev serveret dejligt thai
mad. Under middagen fortalte Jyske Bank bl.a. hvad Brexit betyder for Gibraltar,
forventningerne til fremtiden og hvilken betydning negative renter har på formueinvestering.
Herefter kørte de trætte vikinger hjem efter en lang dag, da 2/3 af spillerne havde gået 10,8
km. i kuperet terræn.
Stor tak til Jyske Bank for flotte præmier, middag, en meget vellykket dag og deres støtte til
Vikingos Golf.
Med venlig golfhilsen
Birger, Søren & Erik
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