
Gof`indetur til Sverige d. 23/24 august 2018. 
22 friske Gof’inder på vej til årets Gof’indetur til Sverige med spil 2 gange på Skepparslövs GK 

golfbane og overnatning i Kristianstad. Stemningen er helt i top til den sjove og skønne tur med spil på en anden 

bane samt hygge og socialt samvær. ⛳️ 😀 
 

 
 

Humørfyldt bus gled let gennem paskontrollen til Sverige, hvorefter Skepparslövs GK golfbane kom nærmere. 

Her blev vi budt meget velkomne. Alle de fremsendte startlister lå klar med holdlederne, starthullerne, samt gratis 

øvebolde. Der var god tid til udpakning af udstyret, få spist den medbragte frokost samt finde starthullerne. 

                       

Det var en spændende, udfordrende og meget lang bane – ca. 8. km., så det var dejligt efter spillet at kunne sidde 

afslappet udenfor og nyde is, kaffe eller andet, alt efter hvad man havde lyst til. Efter hyggen i over 1 time, blev det 

tid til at gå til bussen og køre videre til indlogering i Kristianstad, men hov…vi manglede stadig et hold, vi ikke havde 

set. Der blev ledt og ledt forskellige steder, men de blev stadig ikke fundet. Pludselig kom holdet med de 4 spillere 

gående fra banen. De kunne simpelthen ikke finde tilbage til klubhuset efter deres spil, som sluttede på et af 

hullerne ude på banen. Stor var vi andres forundring!! Skiltet ”Next tee” stod efter hullerne. De fik ekstra motion. 

Ved præmieuddelingen senere på aftenen viste det sig, at det var dette hold, der havde vundet holdkonkurrencen. 

Så her blev der snakket meget om, at de havde spillet hullerne igen og igen for at få de bedste scores…. 

Jo vi har haft det festligt. 

Efter indkvartering, middag, præmieuddeling og ikke mindst sange, samt snakke var dagen ved at være godt brugt, 

og en ny golfmatch ventede næste dag. 

Næste morgen hentede vi golfudstyret, som var blevet opbevaret i golfklubben, samt alle scorekortene, der igen lå 

klar, og en ny match ventede. Dejligt at spille banen 2. gang, da der så var mulighed for at spille banen anderledes, 

hvis det ønskedes. Golfspillet kan være meget uforudsigeligt. Der kunne jo også være en aha oplevelse. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217249368135809&set=a.10201158529794907&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217249368135809&set=a.10201158529794907&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217249368135809&set=a.10201158529794907&type=3


 

 

Efter frokost i golfklubben og præmieuddeling med afslutning drog 22 glade – nok også lidt brugte - Gof`inder igen 

mod Holbæk efter 2 dejlige oplevelsesrige dage. 

Der kom allerede snakke om, hvor turen skal gå hen til næste år.  

 

Ref. Karin Veje. 3/9-18. 

 

 

 


