Landsmatch mot Danmark 2012

Par 3 över vatten med utsikt över Sundet.

Underläge efter dag 1
Tisdag- onsdag 18-19 september genomfördes landsmatchen mot Dansk Seniorgolf på hemmaplan på vackra
Landskrona GK.
SSG:s lag bestod av medlemmar från Göteborg i norr till Skåne i söder.
Bruttolag: Bernth Arwedahl, Bertil Eriksson, Lars Franzén, Carl-G Gudmundsson, Göran Lengqvist, Kim Lieberkind,
Björn Lundgren, Åke Örnlid.
Nettolag: Jacob Bjerkefeldt, Claes Dahlgren, Anders Eliasson, Jan Franzén, Rolf Jonsson, Håkan Klint, Bengt Nylander,
Christer Patersson, Kurt Sandklef.
Danska laget kom med många nya ansikten och med en klar föryngring i laget med en hel del låga hcp. Det framgick att
dom var ute efter revanch från förluster tidigare år.
Första dagens fyrboll/bästboll gick också i dansk favör. Många matcher var mycket jämna och avgjordes på sista hålet
men tyvärr åt fel håll sett ur svenska ögon. SSG låg under med 3,5-4,5 inför andra dagens singelmatcher.

Förbrödring inför kvällens kamratmiddag.

Tradiitonsenligt arrangerades en kamratmiddag efter första dagens spel. Örenäs slott bjöd på fin miljö och god mat.
Andra dagens singelmatcher lottades efter middagen där en viss diskussion uppstod om man skulle spela dessa i
tvåbollar eller fyrbollar. Beslutet blev tvåbollar och vid analysen efter tävlingens slut konstaterades ett fint flyt med
rondtider runt 3.40.

Dom fixade det till slut. Bengt Nylander och Göran Lengkvist tog hem de två sista matcherna och fixade segern för SSG.

Dramatik in på målsnöret
Dag två inleddes med att SSG tappade ytterligare mark till underläge med 6-8 innan några segrar hamnade på svensk
sida och ställnigen utjämnades innan man åter tappade mark och när två matcher återstod var DSG i ledningen med 1
poäng. Spänningen var stor och man samlades runt 18-e green för att invänta näst sista paret där Bengt Nylander
spelade. Med en tursam topp och en fin putt samt missad birdiechans på dansk sida gick segern till Bengt och
ställningen var utjämnad.
Sista paret in skulle vara Göran Lengkvist som plötsligt kom vandrande in mot 18-hål i sällskap med sin danska
motståndare. Matchen över. Hur gick det Göran? Jag vann 2/1 säger en glad Göran. Seger till SSG med 12,5-11,5.

Ett stort tack till hela svenska laget där alla kämpade väl. Nästa år blir det match på dansk gjord.

