REFERAT - Match 5 - Guadalmina South 23. Oktober 2015
På grund af kraftig regn den 19. okt. måtte matchen på Guadalmina udsættes til fredag den
23. okt. og den dag var det behageligt golfvejr, ingen regn, sol og skyer.
Ændringen betød, at kun 29 af 40 tilmeldte kunne deltage - nogle rejser herned og hurtig hjem
igen for at deltage i vore matcher, virkelig noget vi sætter pris på, men netop vejret har vi
ingen indflydelse på! Banen stod flot med gode fairways og greens, kun hul 17 faldt lidt
udenfor.
Med så mange sponsorer var der også mange flere præmier end sædvanligt.
Matchen var den sidste af de 5 matcher, hvor de 3 bedste scorer tæller med i kampen om
"Årets Viking" med BlueCatParking som sponsor og "Årets Viking 2015" blev Poul
Christensen med 103 pts.
Præmien var et gavekort til parkering og rengøring af bilen både ud- og indvendig fra
BlueCatParking!
Vinderne på Guadalmina blev: Nr. 1: Jesper Hertz med 36 pts. - Nr. 2: Laurids Iversen
med 35 pts. - Nr. 3: Lars Damgaard med 33 pts. - Nr. 4: Ruben Mandrella med 32 pts.
- Nr. 5: Poul Christensen med 32 pts.
Tættest flaget på Par 3 huller i 1 slag: Hul 2: Jesper Hertz - Hul 9: Jan Petersen - Hul 11:
Peter Frimann - Hul 14 Harald Stokkeland.
Tættest flaget på Par 4 huller i 2 slag: Hul 12: Per Ørnstrand - Hul 15: Jesper Hertz.
Når Vikingos spiller er der en holdturnering i matchen, denne gang talte de 3 bedste scorer og
vinderen blev med 109 pts. et hold bestående af: Laurids Iversen, Per Ørnstrand, Paul
Sauerberg og Kai Friberg.
Inden middagen havde Lars Hovmand Mikkelsen, Zafo Law et indlæg om arveafgift, beregning
af denne og en vunden sag, hvor arvingerne fik et betydeligt beløb tilbage.
Du kan kontakte Lars Hovmand Mikkelsen på tlf. 951 240 600
Stor tak til alle for Jeres gode humør.

Med venlig hilsen

Birger, Søren & Erik

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

