
10 ÅRS JUBILÆUMS TUR TIL SVERIGE. 

 

28. maj. Ankomst til Vallhallpark Hotel i løbet af eftermiddagen efter 

individuel og livlig handel i DORMY. Samling kl. 18.00 til et glas mousserende 

vin, da de nye ejere af hotellet ville byde velkommen.  

 

 

Efter en fin buffet var der samling i konferencerummet, et nyt et af slagsen 

p.g.af en planlagt ombygning af vores sædvanlige ”slyngelstue”. Hyggelig 

aften med orientering om forløbet af turen. 

 

29. maj. Første bold slog ud kl. 10.00 sidste bold kl. 11.10, tre 3-bolde fire 4-

bolde. Som altid spillede vi på førstedagen Ângelholm golfbane med det 

danske flag til tops.  

 

Dagens vindere på spindesiden nr. 1 Jonna Stoltz, nr. 2. 

Eva Alkestrup. Hos herrerne vandt Børge Exaudi,  nr. 2 

Gert Andersen. Kl. 18.30 blev der serveret en 2-retters, 

menu på slottet. Efter middagen, som altid samling til 

social hygge og snak i vores nye mødelokale. 

 

 

30. maj. Efter morgenmaden gik turen til Mølle, en dejlig bane, som blev spillet i overskyet, men fint vejr. 

Kl. 18.00 mødtes vi til et glas mousserende vin inden festmiddagen, en dejlig 3 retters menu på slottet.  

 

Som altid samling i vores lokale til 

en hyggelig aften med godt socialt 

samvær.                                                                                                                             

Dagens førsteplads gik til Karin 

Hahn, 2. pladsen til Jonna Stoltz.                                                                                                                        

Hos herrerne 1. Erik Andersen, 2. 

Ole Hahn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. maj vores sidste dag i det svenske. Vi slog ud på Vasatorp, ( classic banen) kl. 10.05 i et utroligt 

blæsevejr, men gudskelov tørt som de andre dage. En dejlig bane, trods vinden. Efter spil blev der serveret 

”pytt i panna”, som alle 10 år har været en tradition. Efter frokosten, som tog sin tid, p.g.af meget sultne 

spillere, var der uddeling af præmier til dagens vindere, samt til vinderne af den gennemgående turnering. 

Dagens vindere på damesiden blev 1. Berit Vardil, 2, Aase Bremer. Hos herrerne vandt Jørn Eisbo, nr. 2. blev 

Leif Thomsen. 

I den gennemgående turnering var der i år 4 præmier i både dame- og herrerækken, da Hotel Højby Sø var 

sponsor til 1.pladsen i begge rækker. 

I damerækken vandt Berit Vardil, 2. Jonna Stoltz, 3. Eva Alkestrup og 4 Karin Hahn og hos herrerne blev 

resultatet således:  nr. 1 Erik Andersen, 2. Børge Exaudi, 3. Leif Thomsen og 4. Gert Andersen. 

Derefter gik turen til Danmark efter et travlt og fint ophold i det svenske med glade  deltagere. 

A.I. 

  

 

 

 

Alice og Sven pakker ivrigt deres 

gave op som de fik af holdet 

som tak for De har lavet denne 

tur nu 10 år i træk.  

  


