
NIMROS Peralada Cup, 4 april 2019                 av Christer Hallqvist 

 
Så var det dax igen för den populära tävlingen "Nimros Peralada Cup", en 

slaggolftävling på Peraladas fina 18 håls korthålsbana. 

Sedan något år arrangeras tävlingen både höst och vår. 

Dagarna två innan tävlingen regnade det ordentligt i regionen men när tävlingsdagen 

kom sken solen igen. Trots en temperatur +4 grader under morgonen, med 

bergstopparna vita av all snö, blev vädret perfekt för golf.  

Allt var förberett för en fin dag.  Greenerna var nyklippta och deltagarna, som var 23 

st, var lagom förväntansfulla. Därutöver deltog 4st  som antingen var caddies eller 

kopplade av i solen i avvaktan på den gemensamma lunchen. 

 

Tävlingen har numera 4 st pris, ett för bästa herre, ett för bästa dam, ett pris för 

"närmast hål" och ett scratchpris dvs lägsta resultat utan HCP. 

Vi startade med s k ”shout gun” vilket innebär att alla startar samtidigt utspridda på 

banan.  

Banan består av 9 hål som spelas 2 varv med 2st olika olika avstånd (tees) på varje 

hål. Hålen är mellan 44 och 108 meter, alltså ett riktigt närspelsmästerskap. 

 

Herrsegrare blev Arne Nordal med 55 slag (62 brutto) ett slag bättre än Christer 

Hallqvist och Kjell-Åke Sjödin. 

 

 

Damsegrare blev Hanne Nordal med 59 slag (68 brutto) före AnnKirsti Rössland med 

62 slag (73 brutto) 

Närmast hål blev Christer Hallqvist som även hade lägsta resultatet utan HCP, med 

61 slag. 

 

Efter genomförd tävling var det dags för lunchmeny i Peraladas restaurang. Vi 

serverades först en "mousse med tryffel potatismos", sedan en läcker fiskrätt, 

avslutade med "salade de fruits". 

 

Vi försågs hela tiden med gott vin från Peraladas vingårdar. 

 

Avslutningsvis prisutdelning där vinnarna fick goda viner från Peralada samt 

greenfeecheckar. 

 

Elsie Dahl gjorde en "hole-in-one" och uppvaktades av Peralada med en flaska cava. 

 

Under början av oktober återkommer vi med tävlingen, förhoppningsvis då med 

samma fina väder och fina stämning på banan, och precis som förra hösten ett fullt 

startfält (det ryms 36 startande). 

 

 Collage , se nedan



 


