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Oskar Henningsson vann Kumla Open
Årets upplaga av Kumla Open by Malmbergs Elektriska AB spelades 11 maj i bra väder. Tävlingen vanns
av Oskar Henningsson från Skinnarbo G&CC i Jönköping på 139 (72+67) slag. Det var knappast någon
överraskande segrare eftersom Henningsson har ett förflutet på Europatouren och satsar på att återkomma
dit. Han vann också årets Hjo-S Open för ett par veckor sedan. Han deltog i förra årets Kumla Open och
slutade då 5:a.
Andraplatsen delades på 141 slag av fjolårssegraren Oscar Bergman, Lannalodge Golfresort, och Mathias
Weiderman från hemmaklubben. Weiderman ledde efter första ronden på 68 slag men fick alltså ge sig
för Henningsson som hade 67 slag på andra ronden, dagens bästa rondresultat. Både Henningsson och
Weiderman spelar liksom några andra deltagare i fältet på MENA Golf Tour i Mellanöstern i sina
satsningar på att nå de större tourerna.
Fjärdeplatsen togs av William Östlund, Landeryds GK, med 143 (70+73) slag. Han blev därmed bästa
amatör i tävlingen. Femteplatsen delades av Björn Hellgren, Victor Roupé och Lucas Norrman på 144
slag.
Sju spelare från Norge deltog i årets tävling. Bäst lyckades Sander Stavnar från Vestfold Golfklubb med
en delad 8.e plats och 145 (76+69) slag.
Av länets golfspelare kan även nämnas hemmaklubbens tränare Henrik Spongh som kom på en delad 12:e
plats och amatören Anton Hussmo, Lannalodge Golfresort, som kom på en delad 18.e plats. Andreas
Weiderman, 17 år, blev klubbens bästa junior på en 49:e plats med 155 (77+78) slag.
Tävlingen ingår sedan ett par år i Future Series, nivån närmast under Sverigetouren.
------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 tredje
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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