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Oscar Bergman vann Kumla Open
Årets upplaga av Kumla Open by Malmbergs Elektriska AB spelades 10 maj i sommarväder. Tävlingen
vanns av Oscar Bergman från Lannalodge efter särspel med Christian Nilsson från Karlstads Golfklubb.
Christian, som vann tävlingen förra året, har tidigare spelat på Europatouren men de senaste fem åren
arbetat som tränare på sin hemmaklubb.
Oscar kunde ha säkrat segern redan under andra ronden men en bogey på hål 18 hindrade detta. I särspelet
gjorde båda spelarna par på hål 1 medan Christian missade en kortputt på hål 2 och fick en bogey mot
Oscars par. Segerresultatet blev 139 (69+70) slag.
Tredjeplatsen togs av Mathias Weiderman, fostrad i Kumla GK men nu representerande Lannalodge. Det
var hans främsta resultat i en tävling på denna nivå. Resultatet var 140 (71+69) slag. Fjärdeplatsen gick
till Martin Eriksson från Kårsta GK på 141 (72+69) slag före Oskar Henningsson från Skinnarebo G&CC.
Bästa amatör blev William Östlund, Motala GK med 150 slag vilket gav en delad 25:e plats.
Av länets golfspelare kan även nämnas Robin Näslund, som blev delad 15:e på 148 slag, och Viktor
Williamsson och Anton Moström som båda blev delad 25:a på 150 slag. Alla tre nu nämnda kommer från
Örebro City G&CC.
Tävlingen ingår i Future Series, nivån närmast under Sverigetouren, och krävde lågt handicap för
deltagande. Vid anmälningstidens utgång fanns 136 anmälda till de 78 platserna, varav 50
plushandicappade spelare.
------Kumla Open hette tidigare Högtorp Cup och har spelats som en 36-håls elittävling på en dag sedan 1990talets början utan avbrott. Tävlingen har tidigare ingått i lokala och regionala tourer men är i år för andra
gången med som en deltävling i Future Series som är undertouren till Sverigetouren (f d Nordea Tour).
Malmbergs Sverige är sedan 1981 ett import-, agentur- och handelsföretag med egen distribution och
grossistförsäljning av elartiklar till elinstallatörer, grossister och industriföretag. Under senare år har
Malmbergs ökat sina satsningar på utveckling av egna märkesvaror, EMV. Bolaget har huvudkontor och
lager i Kumla och är det enda börsnoterade bolaget med säte i kommunen. Mer om bolaget kan läsas på
www.malmbergs.com.
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