Christer Lindegren vinnare av första Road to
Black Mountain
Christer Lindegren – Bilbolaget Östersund är vinnare av första Road to Black
Mountain - Östersund Frösö GK
Golfklubbs nya sponsortävling.
Priset: en veckas boende och golf på Black Mountain Golf Club i Hua Hin,
Thailand.
Inför säsongen 2018 drog Östersund Frösö Golfklubb igång en ny sponsortävling. I
princip varje vecka arrangerande ÖFG en nio håls sponsortävling. Ibland på morgonen,
ibland på eftermiddagen. De sex bästa resultaten räknades.
Första pris var alltså en vecka på omtalade Black Mountain.
Christer Lindegren var nöjd med resan.
- Vi tar med oss många minnen från vår resa till Thailand eftersom det var första
gången vi besökte landet. Vår resa innehöll det mesta, från missade flyg,
uppgradering till businessclass, spela med caddie, ödlor på foregreen, elefanter på
vägarna, vattenlandsbesök och överviktsdiskussioner med flygbolaget på vägen
hem.
- Black Mountain som anläggning är en upplevelse i sig. Jag skulle vilja säga att allt
var bra där.
Några tips på vad i Hua hin som kan vara värt att besöka?
- Jag har inga direkta tips, men jag tycker definitivt att man ska besöka det och bilda
sig en egen bild av Hua Hin och Thailand. Det är många intryck och tankar som
snurrar i huvudet efter att ha varit där.

Hur var Black Mountain?
- Världsklass! Banans skick och bemötandet vi fick där var toppklass. Kul också att ha
caddie (det är obligatoriskt). Utan caddie hade det antagligen blivit några fler slag
varje runda…
Vilket är bästa minnet från resan?
- Det är många härliga minnen men ett av de bästa var när vi fick möjligheten att delta i
en medlemstävling (2-manna bäst boll), som vi dessutom gick och vann! På den
obligatoriska middagen efter tävlingen satt vi bredvid Staffan Lindeborg från SVT
sport som också var med och spelade. Efter prisutdelningen sa han till oss ”Det här
är större än när ÖFK slog Arsenal på Emirates…”.
Sponsortävlingen Road to Black Mountain kommer tillbaka även 2019. Vilket är ditt
tips till övriga sponsorer och samarbetspartner för att vinna?
- Försök att spela så många tillfällen som möjligt för att ha möjligheten att räkna bort
dom sämre rundorna. Dom har ju en förmåga att dyka upp ibland…

