2018 års golfsäsong i Svenskföreningens regi är nu avslutad. Vi genomförde tre tävlingar under
perioden januari – mars. Samtliga tre tävlingar drog många deltagare och för att få delta så krävdes
det medlemskap i Svenskföreningen. Så bara under golfperioden ökade antalet medlemmar med ca
60 stycken.
I år genomförde vi först en tävling på Banyan GC. Tävlingen kallades Landskamp mellan Norge och
Sverige och genomfördes i tre klasser. Tävlingen gick ut på att lagen lade ihop sina individuella
resultat och som segrare utropades till slut Norge, eller Nordmen, som vann ganska övertygande,
med 80,4 mot 83,7 för Lag Svenskföreningen eller Team Sverige. Dessutom tävlades det individuellt.
Segrare i Damklassen gjorde Åsa Rothoff, i Herrklassen segrade Arvid Oen.
Nästa tävling kallades Unionsmästerskapet, även det en tävling bestående av Nordmen och
Svenskföreningen. Tävlingen genomfördes på Black Mountain GC och här segrade Nina Eid i
damklassen och Svein G Guterud i A-klassen samt Lasse Håkansson i B-klassen. Så dessa tre personer
kan under ett år titulera sig som Unionsmästare.
Både banyan GC och Black Mountain GC erbjöd väldigt fina förhållande och det starkt rabatterade
priset för greenfee gjorde att deltagarantalet var stort.
Svenska Mästerskapet för Svenskar i Hua Hin avgjordes slutligen på Palm Hills GC. Det regnar ju inte
många dagar under vintern. Men denna dag stod regnet som spön i backen och starten blev
uppskjuten något. Men tävlingen avgjordes och endast två (2) spelare bröt för att de trodde de skulle
bli lite blöta. I damklassen segrade Bodil Karlsson, i herrklassen A vann Göran Winther och i Bklassen segrade Lasse Kronér, som enligt egen utsago aldrig vunnit något i hela sitt liv, men nu
äntligen stod han som segrare. Middagen avhölls sedvanligt på Tropical Garden Village där ett 40-tal
golfare hade anslutit.
Ett stort tack till tävlingsledningen och golfsektionen, främst då Lillvor Göthede, Ulf Karlsson samt CG Ericsson, för bra arrangemang, trevligt anordnat och väl genomfört.
Nästa säsong siktar vi på att ha ytterligare en tävling, ett Skandinaviskt mästerskap där danskar,
norrmän, finnar och svenskar deltar, i början av december 2018. På hemsidan avser vi publicera alla
tävlingar efter hand som de beslutas om och fastställs. Vi finns också på Facebook.
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