Sommer Golf i Fredensborg 28 Juni 2019

Med et godt initiativ af Claus Hansen og Christian Goth, Nykredit og med hjælp fra Torben Arp + Connie
Rasmussen er det nu lykkedes igen i år at arrangere GCD SommerGolf på Fredensborg's spændende bane.
Med en tidlig gunstart var der morgenkaffe i klubhuset kl. 8:00 m/ friskbagte boller. Kl. 9:00 var alle
veloplagte spillere klar på de tildelte huller i strålende sol (og Varme) til en Stabelford Match.
Det blev een af de varmeste dage i Juni 😅
I matchen var der indlagt en ekstra konkurrence m/ den 'Røde' bold som alle skulle spille med på min. 4
huller, for at vinde denne konkurrence skulle bolden med hele vejen hjem.
Efter matchen var der 'drink i baren' en øl el. vand efter eget valg, efterfulgt af en let og frisk frokost buffet
med vand/vine efter eget valg.
Derefter præmie uddeling:
Til to Dame rækker A og B + To Herre rækker ligeledes A og B, bestående af vinpræmier
Damerække A : Britt Selvig – 32 points
: Kirsten Eilsborg – 31 points
Damerække B : Jette Nødskou Olsen – 27 points
: Else Skønnemand – 23 points
Herrerække A : Claus G. Hansen – 31 points
: Mogens Olsen – 28 points
Herrerække B : John Wichmann – 33 points
: Peter Dessau – 28 points
En flaske Champagne til holdet, der havde den Røde bold m/ hjem og havde flest point:
Ole Kieler, Christian Goth, Britt Selvig og Else Skønnemand
En dejlig og festlig dag m/ Nykredit som sponsor, v/ Christian Goth + medarbejdere både spillende og
servicerende med forfriskninger ude på banen.
Vi ønsker og tror på, at der nu er skabt en tradition for SommerGolf i Danmark i alle 3 sommer måneder
Juni : Fredensborg Golf
Juli : Jylland og el. Fyn
August : Kokkedal Golf
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