REFERAT - Match 6 - Klubmesterskab Rio Real 20. November 2015
Vi har fredag den 20. nov. afsluttet året 2015 med klubmesterskabet på Rio Real. Som
sædvanlig var Nordea v/Jesper Hertz sponsor for dette arrangement og igen i år med
fantastisk flotte præmier.
Banen, som velnok er en af kystens allerflotteste var en fantastisk oplevelse for alle. Overalt
var banen velplejet og i en fantastisk stand, gode fairways og meget hurtige greens med
niveau forskelle, som for de fleste var svære at læse, der var ihvertfald mange 3 put og
derover.
Klubmesterskabet blev afgjort på slagspil med bruttoscore, derudover var der præmie til de 3
bedste med bedste nettoscore (antal slag - hcp.) Og som altid var der holdspil og flagpræmier.
Klubmester 2015 og med kravet om at bære den grønne mesterskabs jakke under
Julefrokosten blev: Stig Wiberg med 91 slag brutto (bedst sidste 9) Runner-up 2015 blev:
Ruben Mandrella med 91 slag brutto
I konkurrencen om bedste nettoscore (antal slag - hcp.) blev resultatet:
Nr. 1: Bjarne Dideriksen 78,8 netto - Nr. 2: Benny Thomhav 79,9 netto - Nr. 3: John
Reding 82,2 netto
Nærmest flaget på Hul 3: Bjarne Dideriksen - Hul 12: John Reding og Hul 14: Stig Wiberg
Holdspillet 3-2-1 blev vundet af et hold bestående af: Ove Madsen, Flemming Stoltze, John
Reding og K.B. Kristiansen med 73 pts.
Vinderne fik overrakt flotte præmier af sponsor Nordea v/Jesper Hertz. Vikingos Golf er
meget glad for denne støtte.

Vikinger, husk at støtte vore sponsorer!
Efter matchen var der dømt Julefrokost på Holger Danske som igen i år diskede op med
kystens bedste, største og flotteste Julebord anført af klubmesteren i sin fine grønne jakke.
Dagens sponsor Nordea v/Jesper Hertz gav den første omgang og så var tonen slået an og det
blev en af de bedste og hyggeligste Julefrokoster i klubbens historie, som først sluttede langt
over midnat.
Mange vil gerne være med i klubben og det er bl.a. fordi I har været flinke til at omtale vores
klub på den gode måde, men vi er p.t. desværre nødt til at stoppe for tilgang af nye
medlemmer.
Dermed er året slut for Vikingos Golf, men 2016 er allerede godt i gang og du kan se
Matchkalenderen på www.vikingosgolf.dk tillige med billeder fra klubmesterskabet på Rio Real.
Tak for i år og på gensyn i 2016
Med venlig golfhilsen
Birger, Søren & Erik

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

