
 

 

  
SENIORKLUBBEN 

SVERIGESTUR 2019 
Vallåsens Värdshus 

26.5.2019 

VALLÅSEN 

Vi var 30 gæster der ankom til Vallåsen i egne biler sent søndag 

eftermiddag. 

Vi blev indkvarteret i vores værelser og mødtes kl. 18.30 i opholdsstuen til 

en fælles velkomst og praktisk anvisning. 

Vi spiste kl. 19.00 i Hovedbygningen, hvor Moa og Frederik havde en lille 

men meget velsmagende middag klar til os. Vi kunne købe vin og øl til 

maden og tilliden var høj. Vi skulle bare selv huske, hvad vi havde 

konsumeret undervejs og så afregne tirsdag aften. 

Efter middagen trak vi over i vores opholdsstue, hvor de medbragte 

drikkevarer blev sat på bordet. Vi hyggede os sammen til sengetid. 

 

 

 

 

 

27.5.2019 
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BÅSTAD GK 

En dejlig morgenmad startede dagen og madpakker smurt. Vi skulle køre 

23 km til banen og første bold slog ud kl. 10.40 Vi var 29 spillere, der trods  

   
 

 

 

 

Resultatet af dagens turnering blev: 

1. Erik Andersen 31 

2. Rudi Brustis Landsdorf 30 

1. Inge Lise Eisbo 28  

2. Lisbeth Bjørk 28 

 

Vel hjemme på Vallåsen blev der tid til en eftermiddagsdrink og et bad 

inden vi mødtes 18.30 i opholdsstuen. Lidt praktiske informationer og en 

præmieoverrækkelse efter dagens turnering. 

Kl. 19.00 var det tid til aftensmad, en pragtfuld 2 retters menu, som Moa 

havde fået skruet sammen. 

Fotografen Emmy havde fået vores tilladelse til fotografere ved bordene i 

forbindelse med sin uddannelse. 

Efter middagen gik vi mætte en tur i ”parken" og nød det dejlige område. 

Så var der atter fælles hygge og egne drikkevarer til sengetid. 

Her skal vi lige have en tak med til Gert, som trods eget afbud, havde 

betænkt os med vin til de ledige stunder.  
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28.5.2019 

LAHOLM GK   

Morgenmaden var udvidet lidt, da vi kun havde 4 km at køre til 

golfklubben. Vi blev meget venligt modtaget og selve klubchefen var på 

stedet og bød os velkommen. Vejret var bedre, vinden ikke så næsvis som  

 

   

Resultatet af dagens turnering blev: 

1. Børge Exaudi 34  

2. Erik Andersen 32 

1. Inge Lise Eisbo 38 

2. Lisbeth Bjørk 34 

 

 

 

Efter den obligatoriske afslutningsøl og besøg i proshoppen, have vi god 

tid til at forberede os på aftenens afslutningsmiddag. 

Kl.18.30 mødtes vi i opholdsstuen og drak et glas boblevand og fik 

resultatet af turneringen. 

Kl.19.00 Var der dækket op til festmiddag i hovedhuset og John 

taffeldækker havde fordelt os passende ved bordene. 

En pragtfuld 3-retters middag med vinmenu ventede os. 

Igen var der megen ros til køkkenet og betjeningen, som vi kaldte ind til 

en velment hyldest.  Mæt af dejlig mad og gode vine fortsætter vi i 

opholdsstuen, hvor vi hyggede os til sengetid. Inden da havde alle afregnet 

med Frederik. 
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29.5.2019 

PERSTORP GK 

Dagen var kommet, hvor vi skulle hjemad. Vi kørte til Perstorp GK hvor vi 

havde gunstart 10.30 

Endnu en dejlig bane og vejret havde bedret sig , så selvom vinden stadig 

var kold, så var der på banen mange solrige og varme steder. 

Resultatet af dagens turnering: 

1. Lars Hansson 36  

2. Børge Exaudi 36  

1. Lisbeth Bjørk 30 

2. Jonna Stoltz 29 

 

Resultatet af den gennemgående turnering: 

1. Børge Exaudi 97 

2. Erik Andersen 90 

1. Lisbeth Bjørk 92 

2. Inge Lise Eisbo 88 

Som traditionen foreskriver, var der fælles ”pyt-i-panna” som afslutning. 

Tak til alle for en dejlig tur og på gensyn. 

 

 

Billeder fra turen kommer i GALLERIET 
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