Det blev Adam Lindberg som spurtade till sig segern i Race to Tord. Han vann
finaltävlingen över 18 hål på Prästgårdsbanan med ett netto på 56 slag, där ju paret
är 60. På de viset skaffade Adam sig 16 tävlingspoäng att lägga till de 104 han hade
från säsongens 8 bästa omgångar och slutresultatet blev således 120. Det är bara till
att gratulera Adam till en jämn och hög nivå genom hela 2016. Slutrundan innehöll
fem birdies med bud på ytterligare 3-4, men någon stans går väl gränsen…
Adam var framme flera gånger vid det digra prisbord som Ted Bejner hade dukat
upp. Förutom segern i finaltävlingen och i Race to Tord fanns det även en tävling
närmast hål på 6:an. I bollen före gick Anton Tillberg som satte upp bollen en dryg
meter från hål. Inspirerad av konkurrensen kontrade Adam med 52 cm från pinn och
så var den tävlingen avgjord….
På andra plats i dagens tävling, som hade 20 startande, kom Curt Gylesjö som har
kommit starkt på slutet och han hade 57 slag netto och kan inkassera en kittlande
sänkning av handicapet. Trea blev Bo Idevall på 60.
I Race to Tord kom Bobby Edenberg tvåa på 114 poäng och delade treor i kavaj
som det brukar heta kom Janne Fredriksson och Mats Berggren på 107 poäng.
Två specialpris delades också ut. För flest spelade tävlingar, 20 inkluderande
dagens, fick Kenneth Wester och Sven Erik Evén dela på priset, som bestod av en
flaska saft och chokladgodis. Det andra specialpriset, puttkopp, bollar, mm gick till
Mikael Ulrich för hans osannolika score den 9 juni på 20 nettoslag. Går det att ta sig
runt banan på så få slag….
Totalt har 50 spelare deltagit och åstadkommit 480 starter. Vi har generellt spelat
mycket bra under den gångna säsongen och i 20 procent av starterna har det
noterats sänkningar. Banan kanske har varit för lätt, men även visat upp en mycket
god kvalitet. 15 olika segrare vittnar om att chansen till toppplacering och sköna
poäng inte har varit utom räckhåll alla gånger….
Nu laddar vi om batterierna till de två återstående tävlingarna, Mystery Golf som blir
av karaktären Bakslaget den 24 september och så avslutningen söndagen den 2
oktober med Slut- och Utslaget.

