
SVERIGE fra den 27. til den 30. maj 2018. 
 
30 glade seniorgolfere ankom i løbet af eftermiddagen i skønt vejr til Valhall Park Hotel. De fleste havde lagt 
vejen forbi DORMY i Ängelholm for alle manglede naturligvis et eller andet – et stykke tøj eller lidt 
golfudstyr. 
 
Vi mødtes til buffet i den nye restaurant kl. 18.30, derefter 
samling i konferencelokalet (slyngelstuen) til orientering om 
programmet for de næste dage. Som altid har vi en dame- og en 
herrerække med dagspræmier til nr. 1 og 2. 
 
I den gennemgående turnering er der præmie til nr. 1-2-og 3 i 
hver række. 
 

Mandag spillede vi S:t Arild en dejlig bane. Da tredje bold 
skulle slå ud, fik vi regn- og torden, så vi gik ind. Lidt efter blev 
spillet blæst af, anden bolden måtte markere sine bolde, men 
vi havde en ”sej” 1.bold, som fortsatte. Efter en lille time blev 
spillet genoptaget. Alle måtte skynde sig hjem for at nå et bad 
inden middagen. Desværre skulle vi ikke spise på Slottet, da 
køkkenfaciliteterne der, er nedlagt. Men det blev alligevel en 
fin aften med god mad, efterfulgt af hygge i vore egne lokaler.  

Dagens vindere blev Eva Alkestrup, og Jørn Eisbo, 2. Karin Hahn. Lars Hansson. 
 
Tirsdag spillede vi vores dejlige ”hjemmebane” Ängelholm 
i meget varmt og solrigt vejr. Banen var tør, der har været 
lige så meget varme og mangel på vand i Sverige som 
herhjemme, så dagens score var høj. Alle havde en fin 
runde og roste banen, der er smuk. Efter middagen socialt 
samvær og uddeling af dagspræmier. Vinderne blev Karin 
Hahn og Ole Hahn, på andenpladsen kom Berit Vardil og 
Jørgen Stoltz. 
 
Onsdag var afrejsedag og desværre måtte vi sige farvel til 4 af vore deltagere, der af forskellige årsager var 
nødt til at tage hjem efter morgenmaden. 
 

Golfrunden var på Söderåsen, igen i en utrolig sommervarme. En dejlig 
bane med store udfordringer, specielt greens. De var utrolig hurtige, så 
der var en lidt lavere score for de fleste.  

 
Efter vores tradition med ”pyt i panne”, der blev indtaget udendørs i 
skyggen, var der uddeling af dagspræmier, samt præmier i den 
gennemgående turnering.  

 
Dagens vindere blev Lisbeth Bjørk og Børge Exaudi, på andenpladsen 
Aase Bremer og John Jelmo. 

 
Resultater i den gennemgåender turnering: 
Damerækken 1. Ingelise Badsted, 2. Lisbeth Bjørk, 3. Jonna Stoltz. 
 
Herrerækken 1. Børge Exaudi, 2. Ole Hahn, 3. Per Bjørk. 
 
STOR TAK til vores sponsor af førstepladsen i den gennemgående turnering GERT (Hotel Højby Sø). 
 
Igen i år havde vi en dejlig tur med godt vejr, godt humør og hyggeligt samvær, selvom der var flere 
justeringer af vores sædvanlige rutiner. 
A.I. 


