REFERAT - Match 6 - Torrequebrada Golf 18. november 2016
Vikingos Golf satte rekord med 44 spillere da klubben afholdt Klubmesterskab på
Torrequebrada Golf med Nordea v/ Jesper Hertz som sponsor. Vejret var fantastisk med sol
og ingen vind, dertil en virkelig skøn golfbane, som ligger i et naturskønt område med 18
meget forskellige huller. Banen har været lukket i 5 uger i efteråret p.gr.a. saltvand i
vandingsanlægget som ødelagde mange greens, disse er nu genetableret med nyt græs.
To ting trækker dog fra i topkarakteren. 1: Der var for meget grus i græsset som gjorde
greens langsomme. 2: Rigtig mange bunkers var uden grus p.gr.a. dræn arbejde. Når greens
får lidt mere tid og bunkers bliver færdiggjort, så står Torrequebrada som en klar
mesterskabsbane.
Selvom vikingerne spillede slagspil var der som altid indlagt en Stableford holdturnering og
denne gang talte de 3 bedste scorer på Par 3 huller, 2 bedste på Par 4 huller og den bedste
score på Par 5 huller.
Vinderholdet scorede 87 pts. og bestod af: Tonny Gjeldsted, Jesper Hertz, Per Svendsen
og Erik Kronborg Leth. Holdpræmierne var sponseret af Simzar Estates v. Tom Sørensen.
Tættest flaget sponseret af Nordea Hul 3: Søren Johansen - Hul 9: Peter Mølvang Hul 13: Lars Damgaard
Matchens sponsor Jesper Hertz stod for en meget pudsig episode, som fremkaldte megen
morskab, da han lavede hole-in-one på hul 13. Desværre var det i en skraldespand med et lille
hul ved Tee stedet på hul 14. Ufatteligt det lod sig gøre - flot og perfekt slag.
Længste Drive sponseret af Nordea på Hul 12: Lars Damgaard
Ud over præmier til Klubmester og Runner-up var Nordea sponsor for de 3 bedste netto scorer
i slagspil (Bruttoscore - Hcp.) og her blev vinderne Nr. 1: Per Svendsen 70,2 netto, Nr. 2:
Stig Wiberg 74,7 netto, Nr. 3: Lars Ole Bell 76,0 netto
Runner-up: Jesper Wiberg med 84 slag (brutto) fik en flot vinpræmie sponseret af Nordea
Klubmester 2016: Lars Damgaard med 81 slag (brutto) fik en mesterskabspokal og stor
vinpræmie sponseret af Nordea
Lars Damgaard fik overrakt den traditionelle mesterskabsjakke af sidste års klubmester Stig
Wiberg.
Efter matchen mødtes de 44 spillere, anført af Klubmester Lars Damgaard i den fine grønne
jakke, på Happy Days til stort flot Julebord med alt hvad dertil hører røget ål, sild, laks, tartar
o.s.v.
Sponsor Jesper Hertz gav den første omgang og så gik snakken meget livligt.

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

Tak til Lisbeth fra Happy Days for en virkelig god betjening og organisation, så ingen manglede
noget.
Vikingos siger tak til Nordea v/Jesper Hertz for flotte præmier, en meget vellykket dag/aften
og deres støtte til Vikingos Golf. Vi håber vikingerne giver Nordea noget igen!
Hermed er året slut i Vikingos Golf, men planlægningen for 2017 er stort set færdig og du kan
se matchtkalenderen og billeder fra klubmesterskabet på www.vikingosgolf.dk
Tak for i år og på gensyn i 2017
Med venlig golfhilsen
Birger, Søren & Erik

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

