Match 5 - Almenara Golf 23. oktober 2017
Vikingos Golf`s næstsidste turnering i 2017 fandt sted den 23. oktober på Almenara Golf med
Jyske Bank som sponsor og det blev en stor oplevelse, både banen, naturen og middagen.
Banen var i virkelig god stand med flotte fairways og med meget svære greens, som tillige var
lynhurtige. De fleste satte det hele overstyr på greens og scorerne var lave på runden, kun 2
kom over 30 pts. og rigtig mange under skammegrænsen (20 pts.). De 41 spillere kørte alle i
Buggy.
Almenara har 3 sløjfer Alcornoques, Lagos og Pinos, vikingerne spillede de 2 første med vand i
spil på mange huller. Pinos har ingen vand. Søerne manglede vand, ligesom en stor del af
Andalusien og i en stor sø var der kun nogle få centimeter, hvor man tydeligt kunne se fiskene
kæmpe for deres liv.
Vikingerne spiller hver gang holdspil, denne gang talte de 3 bedste scorer på alle huller og
bedste hold på Almenara med 105 pts. blev et hold bestående af Gustav Wiberg, Stig
Wiberg, Birger Pedersen + 1 Pedro. Sponsor i holdspil er som altid Simzar Estates v.
Tom Sørensen.
Stableford turneringen som var den sidste i kampen om "Årets Viking" blev vundet af:
Nr. 1. Poul Christensen 32 pts. - Nr. 2: Peter Frimann 29 pts. - Nr. 3: Ole Abildhauge
29 pts. - Nr. 4: Birger Pedersen 29 pts. - Nr. 5: Peter Hemicke 28 pts.
Med disse resultater kunne man kåre "Årets Viking" som blev Kenneth Bæk med 104 pts.
Resultatet fremkommer ved, at man tager de 3 bedste af årets 5 første matcher.
"Årets Viking" bliver sponseret af BlueCatParking/Costa Biler med et Gavekort, som
gælder 12 ugers parkering og rengøring af bil.
Tættest på flaget på Hul 2 blev vundet af: John Jensen - Hul 5 Jesper Wiberg - Hul 16
Peter Hemicke
Efter matchen var der velkomstdrink, lækker Buffet med m. vin, vand & øl.
Jyske Bank fortalte under middagen om, hvilke forventninger man havde til fremtidens
markeder og fremhævede igen, at de meget gerne vil have besøg på Gibraltar, et spil golf på
San Roque og en lille snak med dig.
Vi må igen sige, at det er vigtigt, at du støtter alle vore sponsorer, hvor det er muligt. Uden
sponsorer er det svært at drive vores klub.
Stor tak til Jyske Bank for deres deltagelse i dette flotte arrangement, håber de vil være med
igen næste år og det kan du hjælpe med!
Du kan se billeder fra denne match og spille datoerne for 2018 på www.vikingosgolf.dk
Vikingos Golf`s sidste match 2017 er Klubmesterskabet på Rio Real.
Med venlig golfhilsen
Birger, Søren & Erik

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

