Hej Alla Nordica golfare.

Som ni vet har golfsektionen anordnat en golfresa till El Saler, en
golfbana med en fantastisk lay-out och design men många ansåg att
kvalitéen på fairway och greener kunde ha varit bättre.
Vi var många som var kallade och intresserade men till slut blev vi 27
entusiaster som konkurrerade väl ute på banan och däremellan hade en
mycket trevlig samvaro under två dagar.
Anders Malmfält har på ett förtjänstfullt sätt sammanställt resultaten
Från dessa två golfdagar.
Resultat från El Saler den 4 mars 2014:
Damer:
Karin Fransson: 32 p, Kerstin Hermansen: 28 p, Marita Edvardsson: 28 p, Birgitta L (gäst) 27 p, Kerstin
Rydin: 26 p, Britt-Marie Rydström: 26 p, Eva Lundberg: 25 p samt 4 spelare.
Detta innebär att Karin nu har kommit in på listan vad gäller Knuts vas, ett fint vandringspris som går
åtminstone ett år till. Elisabeth J. har två inteckningar, Anita R, Monica N, och Cecilia H har vars
sin........och nu alltså Karin....
Herrar:
Alf Sandström: 34 p
Staffan Rydin: 31 p
Orvar Lundberg: 31 p
Sture Rydström: 30 p
Anders Malmfält: 29 p
Bertil Edvardsson: 25 p
samt 10 spelare.
Detta innebär att Alf,Staffan och Orvar får 3-2-1 poäng vad gäller Anders & Gunilla´s
vandringspris som också går åtminstone fram till 2015. Just nu är
ställningen: Bertil, Christer K, Orvar och Alf har alla 3 poäng, Kjell
J och Staffan R 2 poäng, Mats C, och Svante B 1 poäng var.
Karin vann också "longest drive" medan Anders M vann både "longest" och "nearest pin".
Efter en "ok" middag men trevlig kväll ordnade Göran betting för
tisdagens Texas Scramble....

På grund av "Svenska spel" kan vi inte kommentera om odds eller vinster
eller särskild skatt för utlandssvenskar......men vi kan konstatera
att Orvar och Lars J. med gästerna Bo och Birgitta vann med utmärkta 76 slag
brutto.
........Ingemar Andersson vann en Magnum Cava för närmast pin!!!
Sist men inte minst vill golfsektionen tacka Svante Björk för ett
generöst bidrag till att prisbordet blev bättre än vanligt.
Slut på rapporten, vi ser nu fram emot nästa stora golf tävling i
Nordicas regi, nämligen KM den 26 oktober!!!!!!!!!!!
Anders och Orvar

