Match 6 ‐ Rio Real Golf 17. november 2017
For andet år i træk samlede Vikingos Golf 44 spillere til Klubmesterskab på Rio Real med Nordea v/ Jesper
Hertz som sponsor og de gæve vikinger kom med høje forventninger og godt humør til matchen. Rio Real
rangerer blandt de absolut bedste golfbaner på Costa del Sol og var igen en smuk oplevelse, velplejet, gode
fairways og hurtige greens, som var svære at læse, dertil perfekt golfvejr med masser af sol og næsten
ingen vind. Betingelserne for gode score var absolut tilstede, men for mange blev det ikke lige det de
husker bedst.
Inden præmieoverrækkelsen havde dagens sponsor Nordea v/Jesper Hertz et indlæg, hvor Jesper fortalte
om Nordeas forventninger til aktier, obligationer og valuta. Var du ikke med til matchen eller vil du vide
mere, så ring venligst til Jesper på telf. nr. +34 609 50 72 56 eller mail: jesper.hertz@nordea.lu
Klubmesterskab og Runner‐up bliver altid i Vikingos afgjort på slagspil (bruttoscore) med loft over antal
slag, derudover var der præmier til de 3 bedste nettoscorer (antal salg ‐hcp). Flagpræmier og det populære
holdspil, denne gang 3‐2‐1, manglede heller ikke. Silkeborg Kanocenter v/Karsten Kristiansen kom med 2
klappepræmier, som blev vundet af Tonny Gjelsted og Per Svendsen.
Klubmester 2017 og pligten til at bære den grønne jakke under den efterfølgende Julefrokost blev for andet
år i træk: Lars Damgaard med 85 slag brutto ‐ Runner‐up 2017: Jan Petersen 91 slag brutto (bedst sidste 9
huller). Flot vingave til Klubmesteren og Runner‐up. Som evigt minde tillige en statuette til klubmesteren.
Konkurrencen bedste nettoscore (antal slag ‐hcp) Nr. 1: Flemming Stoltze 75,0 netto ‐ Nr. 2: Kenneth Bæk
77,5 netto ‐ Nr. 3: Jesper Wiberg 81,0 netto
Nærmest flaget på Hul 3 (1 slag): Ingvard Poulsen ‐ Hul 12 (2 slag): Ingvard Poulsen og Tage Potoker ‐ Hul
14 (2 slag): Ingvard Poulsen
Holdspillet 3‐2‐1 blev vundet af et hold bestående af: Ruben Mandrella, Flemming Stoltze, Tage Potoker og
Jens Jørgen Jensen med 81 pts. Holdspillet sponseres som altid af Simzar Estates.
Nordea v. Jesper Hertz stod for præmieoverrækkelsen af de flotte præmier til de glade vindere. Vikingos
Golf er meget glade for Nordea`s støtte til klubben!
Efter matchen kunne vikingerne lige nå hjem inden aftenens Julefrokost på Holger Danske, som igen
diskede op med lækker Juleanretning. Dagens sponsor gav vanen tro den første omgang, den satte
stemningen igang og blev fulgt op med 2 fl. snaps, sponseret af en ægte viking Jørn Jacobsen.
Jørn var forhindret i at deltage i år, men flyver ned på kysten for kun at spille med i Vikingos Golf. Dejligt
som vikingerne hygger sig og klokken 2 sluttede festen.
Stor tak til Nordea v/ Jesper Hertz for atter at støtte Vikingos Golf og husk det er vigtigt du støtter vore
sponsorer!
Hermed er året slut for Vikingos golf, men 2018 er allerede planlagt med superbaner til superpriser. Navnlig
week‐end turen med damer bedes du reservere, vi skal spille Costa Ballena Golf og bo på et super lækkert
hotel Barcelò Costa Ballena.
Du kan se matchkalender og billeder på www.vikingosgolf.dk
Tak for i år og på gensyn i 2018
Med venlig golfhilsen Birger, Søren & Erik

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

