Resultater Nordea Åbningsturnering 2019
Flot blå himmel mødte os alle, da vi til ny sommertid begyndte at møde ind til årets Åbningsturnering,
men ta' ikke fejl. Hundekoldt og blæsende var det for de fremmødte til Standerhejsningen og de 84
spillere i turneringen. Vi fik hurtigt hejst flagene og mødtes i Mulligans, hvor klubbens formand bød
velkommen til en ny golfsæson med ønsket om en god golfsæson for alle klubbens medlemmer og
sponsorer.
Banen stod flot, men det var ikke nok til, at vi kunne prale med høje scores, men humøret fejlede ikke
noget. Tror nok, at vinden var alles skarpeste modstander på hele runden, men så ventede der til
gengæld en dejlig god og solid menu og fantastisk betjening fra Stjerne Mad, Michael og & Co., der helt
sikkert har ventet lige så meget som os golfspillere til at komme i gang med men en ny golfsæson.
Turneringsudvalget ønsker alle en god Golfsæson 2019 med masser af gode golfslag og oplevelser
både ude og hjemme.

Dagens vindere:
A-rækken:
Ole Denager, 36 p
Merete Give, 35 p
Johnny Grønbæk Mogensen, 34 p
B-rækken:
Keld Andersen, 33 p
Holger Eriksen, 32 p
Allan Mikkelsen, 32 p
C-rækken:
Frank Søgaard Jensen, 30 p
Steve Magnussen, 30 p
Karen Asbjørn, 29 p

Nærmest Flaget:
Hul 2, Arne Vesterbæk
Hul 7, Johnny G. Mogensen
Hul 12, Gitte Haagemann
Hul 15, Lars Münster
Hul 18, Simon Schledermann
Her var der en hel speciel sponsorpræmie til Simon, nemlig fra Golfhæfet, der havde sponseret et stk.
golfhæfte, der giver mulighed for at spille over 950 baner i 13 lande til halv greenfee en gang. Præmien
kan bruger i hele 2019.
Golfhæftet kan alle købe i vores shop og på den måde støtter du klubben. Det koster 450 kr.
Tillykke til alle de dygtige vindere og tak til Nordea Bank Silkeborg og Golfhæftet for de fine præmier.

Turneringsudvalget i HGC

