Sverige vann mot Danmark igen, på Hornbaeck GK!
Inspelsdagen började med stark vind men uppehåll. Övriga två dagar blev mycket
bättre med sommarväder, vindstilla och sol. Bra med fria rangebollar i en stor låda
på Rangen.
Första dagens spel blev jämn och slutade med 4-4. Den gemensamma middagen på
Hotel Konventum blev lyckad. Lax till förrätt och en bra köttbit till huvudrätt med
avslutad äpplekaka och grädde var till allas ”glädje”.
Tyvärr blev avslutningsdagen inte ”rolig”. Var finns den ”danska gemytligheten”
undrade många?
Bråk uppstod mellan klubben och SSG’s medlemmar.
Golfbilarna som vi hade de två första dagarna var ej tillgängliga sista dagen.
Klubben påstod att bilarna blivit skadade och att man kört sönder broar på banan.
Alla utom Kim kunde klara spelet utan bil. Kim vägrade spela och ville ha sin
greenfee tillbaka. Vilket han ej skulle få enligt klubben.
Alla SSG spelarna vägrade spela om inte Kim fick sin gr.fee. tillbaka. Med Pro’ns
hjälp och den danske kaptenen löste man problemet och SSG beslöt att spela, men
gemene man var inte speciellt glad för mottagandet vi fick.
Matchen mellan Kim och Preben nollställdes och räknades inte på slutrundan.
Första bollen ut med Bosse & Rolf mot Holger och Peter kom igång ca 10 min sent.
Spelet mellan dem ”böljade” upp och ned. På 17:e hålet avgjorde Rolf mot Peter
och på 18:e avslutade Bosse sin vinst med 1/0. (se bild till vänster).
Resultat Dag 1:
Curt mot Mogens, 4/2 till DSG
Karl G/Göran mot PM Knudsen/Mikael 1/0 till DSG
Claes/Rolf mot Ulrik/Peter 5/4 till SSG
Bernt/Björn mot Hans/Jörgen 4/3 till DSG
Christer/Bosse mot Holger/Anders 4/3 till DSG
Bengt Guldborn/LG Jensen mot Erik/Pauli 5/3 till SSG
Jakob/Håkan mot Arnd/Lars B. 2/1 till SSG
Kim/Åke mot Preben/Per 2/1 till SSG
Resultat dag 2:
Rolf mot Peter
Bosse mot Holger
Bernt A. mot P.M. Knudsen
Curt mot Ulrik
Claes mot Mogens
Lars G. mot Erik
Göran mot HM Larsen
Jacob mot Anders
Håkan mot Arnd
Björn mot Jörgen
Karl G. mot Per
Christer mot Lars
Åke mot Pauli
Bengt mot Mikael

2/1 till SSG
1/0 till SSG
7/5 till DSG
3/2 till SSG
1/0 till DSG
1/1 halverad match
3/2 till DSG
3/2 till DSG
1/1 halverad match
4/3 till SSG
2/1 till SSG
5/4 till DSG
2/1 till SSG
4/2 till SSG

Resultatet från dag1 blev 4-4. Slutresultat 12-10 för Sverige.
Bucklan tog Claes Dahlgren med sig hem igen!

