Efterårets helt store match ;NYKREDIT Open, - er vi altid mange som ser frem til – glædeligt at 51
spillere havde tilmeldt sig.
Det var med nogen nervøsitet om der skulle spilles! - først lod startlisterne vente lidt på sig 😊 – og
tidligt onsdag morgen på vej mod Sct. Endreol regnede det, men lige inden startskuddet
lød, tittede solen frem, og en fantastik dejlig og smuk dag åbnede sig.
For undertegnede blev det en drømmedag – 1. bare det, at være med til Nykredit Open og spille
på Sct. Endreols dejlige bane, 2. også at få lov til at brænde banen af, - er noget jeg i hvert fald
kan leve længe på.
Banens Tee-steder var fantastiske – alle Greens var perfekt trimmede, pindplaceringerne var
mange steder rimelig svære.
Alt det som lå i mellem Tee-sted og Greens var en tung affære! 😊😊😊 - årsagen må vel være, den
megen regn vi har fået den seneste tid.
Der skal lyde en stor tak til mine medspillere – Susanne, Gitte og Flemming som sørgede for at mit
scorekort endte på 38 point – fortjenesten ligger måske i at Gitte var med til at guide mig uden om
de værste forhindringer på fairways.
Stor tak til vores sponsor NYKREDIT i Cannes, som har støttet op også om denne turnering.
Ligeledes tak for de mange flotte præmier, der år efter år er blevet disket op med – og ikke at
forglemme den dejlige menu som køkkenet på Sct Endreol havde kreeret bestående af andebryst
med garniture, efterfulgt af en lækker ostetallerken og kaffe.
Nykredit ved Leo, hans hustru Bente samt Minelle styrede slagets gang på eleganteste vis, og
havde overskud til at beværte alle spillere med en lille skarp og lidt sødt til ganen på hul 18.
Det kan selvfølgelig ikke siges for tit! - også tusinde tak til Myrna og Johs for deres engagement
i/med at stable bl.a. også Nykredit Open på benene.
Henning Kristensen 17.10.2018
Resultaterne blev som følger:
Rækken - A
1. 38 point Henning Kristensen
2. 32 Tove Rune Hansen
3. 31 Kenneth Rafn-Larsen
Rækken – B
1. 32 point Myrna Hald
2. 28 Ole Kieler
3. 25 Susie Hess-Nielsen
Rækken – C
1. 27 point Rita Hopkin
2. 25 Torben Jacobsen
3. 22 Leo Hald

(Leo Rasmussen 34 point uden for præmie) rækken)

Tættest flaget på hul 13
Damer - Gitte Torp
Herrer - Henning Kristensen
Længste Drive på hul 9:
Damer - Gitte Torp
Herrer - Kenneth Rafn-Larsen

