Pressinformation
Starkt startfält i golftävlingen Kumla Open 10 maj
Kumla Open mönstrar liksom förra året ett mycket starkt startfält. Det krävdes i år ett handicap på
+0,7 för att komma med på handicap när startlistan fastställdes på måndagsförmiddagen. Hela 50
anmälda spelare har plushandicap och några kom inte med i startfältet utan får lita till en reservplats.
Lägst handicap har Anton Wejshag från Borås med +4,2 och Christian L Nilsson från Karlstads GK med
+3,9. Christian är tränare på sin klubb och spelade tidigare på Europatouren. Lägst handicap av
juniorerna (upp till 21 år) har Tobias Ruth, Onsjö Golfklubb utanför Vänersborg, med +2,5.
Från Örebro län kommer flera starka spelare, bl a Martin Eriksson och Anton Bergström från Kårsta
GK med handicap +3,4 resp +2,1, Jakob Johansson och Andreas Grönkvist från Örebro City G&C samt
Mathias Weiderman och Oscar Bergman från Lannalodge. De tre wild cards som hemmaklubben
disponerar har tilldelats juniorerna Andreas Weiderman, Gottfridh Flink och Oliver Jonsson.
Fjolårsvinnaren Christian L Nilsson från Karlstads GK finns som ovan nämnts med i startfältet liksom
Anton Bergström från Kårsta GK, segrare 2015, och Filip Eckerborn, segrare 2014 och då
representerande Skerike GK utanför Västerås.
Vid anmälningstidens utgång fanns 136 spelare från 77 klubbar anmälda. Av dessa var 14 från någon
klubb i länet. 78 spelare får plats i tävlingen som går över två ronder med start kl 7:00 på lördag.
Spelare som deltog i Nordic League Qualifying School i höstas har företräde till deltagande vilket
skärper handicapkravet för dem som inte var med i denna kvalificeringstävling.
Kumla Open pågår hela dagen och beräknas vara avslutad någon gång omkring kl 21:00. Intresserade
är välkomna att följa tävlingen efter banan. Resultattavlor och startlistor finns vid klubbhuset.
Golfrestaurangen är som vanligt öppen även för allmänheten.
Kumla Golfklubbs bana (Högtorpsbanan) ligger söder om Kvarntorpshögen mellan Hällabrottet och
Kvarntorp. Banan invigdes 1986 och är i huvudsak anlagd på mark som återställts efter den tidigare
skifferbrytningen i området.
Kumla Open har spelats oavbrutet sedan början av 1990-talet, tidigare under namnet Högtorp Cup.
Tävlingen ingår i år för andra gången som en deltävling i Future Series som är undertouren till
Sverigetouren (tidigare Nordea Tour). Tävlingen sponsras av Malmbergs Elektriska AB, enda
börsbolaget med säte i Kumla.
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