
Referat fra Sverigesturen 2015. 

Vi ankom til Flotiljen i løbet af søndag eftermiddag. Nogle havde været på picnic i 
Sverige, andre kørte direkte. Vi mødtes kl. 18.30 til en buffet i restauranten, og gik 
derefter til ”slyngelstuen”, vores faste mødelokale, for at blive orienteret om 
forløbet af vores 3-dages tur. 

1.dag slog vi ud kl. 10.00 på Ängelholm, der er ”vores hjemmebane.” Det var tørvejr 
med sol og skyer, men koldt. Banen var MEGET våd, men på trods af det, var der 
flere, der gik en fin runde. Vinder hos damerne, Elsa Ørhede, 34 p. Inge Lise Eisbo 31 
p. Hos herrerne fik Erik Andersen 36 p. Gert Andersen 30.  

En dejlig 2 retters menu blev indtaget på Slottet. Derefter socialt samvær i vores 
lokale. 

2. dag spillede vi Åkagården, helt sikkert en dejlig bane i sol og varme. Men vejret 
var ikke med os, vi spillede i øsende regn og en strid vind, så alle kæmpede for at 
fuldføre, og gjorde det, flot.  Scorerne var fine på trods af vejret.  Inge Lise Eisbo blev 
dagens vinder med 34 p. Winnie Bech nr. 2 med 31 p. Hos herrerne løb Børge Exaudi 
med sejren og 35 p. Jørn Eisbo toer med 28. p. 

Om aftenen efter et glas champagne i restauranten, var der festmiddag på slottet, 
en 4 retters lækker menu. Derefter samvær hjemme hos ”os selv”.  

3. dag skulle vi til Barsebäck og spille Masters Course. En spændende og flot bane, 
lang og i blæsevejr ikke nem. Alle kom vejrbidte ind, frokosten var traditionen tro  
pyt i panna. Dagens vindere blev Berit Vardil 28 p. Winnie Bech 27 p. Claus Brøste 30 
p. Erik Andersen 29 p. 

Resultatet af den gennemgående turnering blev: 

Damer, Inge Lise Eisbo 89 p. Winnie Bech 88 p. Berit Vardil 76 p.  

Herrer, Erik Andersen 90 p. Børge Exaudi 87 p. Jørn Eisbo 78 p. 

Som altid en dejlig tur med fin stemning og hyggeligt samvær. 

A.I. 

 


