Golfmästerskapet Skåne Open 2018

Mästare 2018 Stefan Håkansson

En underbar dag på Sjöbo Golfklubb när Skånes Handbollförbunds egna golftävling
avgjordes fredagen den 1 juni. Vandringspriset som man tävlar om instiftades redan 1992
och då var det Rolf Månsson som fick den första inteckningen. Stefan Håkansson från Ystad
stod som regerande mästare när tävlingen startade. När alla scorekort kontrollerades var det
återigen Stefan som stod som vinnare.
Stefan startade som den mästare han var och hade redan kopplat greppet efter 9:an med
hela 24 poäng. Strecket på 18:e höll dock på att sätta käppar i hjulet då Anders Nilsson och
Lars Håkansson spurtade vasst! Stefan Håkansson 36 poäng tätt följd av Lars Håkansson 35
och Anders Nilsson på 34 .
Låghandicaparen Oscar Lindström med caddien Jonatan ”Tiger” Berglund hade det tufft då
han med handicap 3,2 endast kunde tillgodose sig med 2 extraslag. Strecket på nian
förstörde hans dag, men det var imponerande att se hans järnslag.

Oscar i stilstudie!

Jonatan Berglund har fått golfinbjudan av sin domarekollega och lovade att vara klar för
medverkan redan till nästa års tävling.

Så här ska kepsen sitta! Lektion 1

”Tiger” tränar på en snygg uppställning! Fortfarande lektion 1!

Vinnare av längsta drive blev Patrik Bengtsson på dryga 200 meter. Snyggt, Oscar slog
något längre med missade fairway med ca 2 decimeter.
Alla medverkade verkade nöjda och belåtna, visserligen vare inte alla lika nöjda med sina
resultat men med härligt kamratskap var det ändå en dag som vi kommer att minnas och ser
fram emot nästa års mästerskap!

Den driven skulle Toni gärna haft med sig ut på banan!

I väntan på prisutdelningen!

I väntan på prisutdelning 2!

Resultat:
1 Stefan Håkansson 36 p
2 Lars Håkansson 35 p
3 Anders Nilsson 34 p
Därefter i nämnd ordning: Oscar Lindström, Patrik Bengtsson, Anders Enering, Stefan
Evertsson, Toni Forsberg och Joel Olovsson.

Vid pennan: Anders Enering

