
 
 
 
Pressrelease: 
 

Stor dramatik när Swedish Invitational avgjordes på Bokskogen 
 
Redan på morgonen fick man bryta spelet för åska, samla in alla spelare för att starta igen efter en 
timme i klubbhuset. Solen kom sedan fram och dramatiken fortsatte.  
 
På damsidan var det hela tiden 1-3 slag som skiftade mellan Caroline Larsson och Danska Mette 
Wegge-Lynggaard . När sedan Mette verkade ha kopplat greppet med två slags ledning inför 18 hålet, 
gjorde Caroline en magnifik birdie och Mette en Bogey. 
Särspel fick sedan avgöra vinnaren, då man spelade 18e hålet på Bokskogen. Båda gjorde par på 
första särspelshålet och man startade om på 18:e igen. Här höll Caroline nerverna i styr och avgjorde, 
då tyvärr Mette tre puttade. En mycket nöjd Caroline hade svårt att hålla tillbaka tårarna. 
 
På herrsidan var det samma dramatik, då Dansken Stefan Mörkholt som startade tidigt, gick ett över 
par för dagen och sedan fick se hur ledarbollen började tappa slag efter slag. 
På sista hålet hade Svenska Gustav Henningsson från Viksjö GK ledningen med ett slag över Franska 
Manuel De Los Santos, samt två mot Mörkholt. Manuel slår utslaget i dammen och Gustav lägger upp 
sig kort om green på två. En halvduffad chip med mycket nerver, men en bra putt gör att Gustav gör 
en tap-in för bogey och vinner med ett slag över Mörkholt. 
Gustav har spelat sin livs golf och har sänkt sig ordentligt och fick stora lovord från Svenske 
Förbundskaptenen Daniel Stark. 
Daniel var mycket nöjd och såg lite av framtidens handigolfspelare kliva fram. 
 
Tävlingen fick idel lovord från spelarna och slog rekord med deltagare från 12 länder, alla tävlande 
hälsades tillbaka inför 2017. Då FIFH Malmö och Bokskogens GK redan startat arbetet för nästa 
Swedish Invitational. 
 
Resultat: 
Herrar 

1. Gustav Henningsson, Sverige 
2. Stefan Mörkholt, Danmark 
3. Manuel De Los Santos, Frankrike 

 
Damer 

1. Caroline Larsson, Sverige 
2. Mette Wegge-Lynggaard, Danmark 
3. Albane Pain, Frankrike 

 
 
Swedish Invitational Golf Challenge - A world class competition hosted in  ”proud” cooperation 
between FIFH Malmö & Bokskogen GC. 

For more information, please contact: 
Thomas Ahlberg, Klubbchef, Bokskogens GK, tfn: 040-40 69 20, mobiltfn: +46-70 576 02 15, e-post: 
thomas.ahlberg@bokskogen.com  
Mats Linde, Managing Director, FIFH, tfn: +46-733 31 9981, e-post: mats.linde@fifh.com 
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