
   
 

 

18 morgenfriske forventningsfulde GOF`inder drog humørfyldte afsted før kl. 7:00 på den 

årlige golftur mod Sverige med Dito busser. 

Turen gik atter i år mod Sverige. Vi kørte afsted mod Helsingør, Helsingborg og videre mod 

Haversdal, som var vores første bane med ankomst ca. kl. 10:30. 

Busturen blev underholdende med bl.a. kaffe, en lille èn til halsen, og holdlisterne blev ligeledes delt 

ud. Konditionerne var individuelt stableford + en samlet holdscore fra alle spillere, samt en Don Pedro 

til 3 boldene. Der var løbende start fra hul 1 fra kl. 11:00. Det blev en spændende tur med mange 

sjove og også lange huller, hvor de bestilte buggy`s blev til stor hjælp.  

                           

Efter veloverstået match blev der shoppet, hygget, drøftet banen mm., hvorefter vi kørte ca. 6 km. 

afsted mod golfhotellet på Ringenäs. Her var nøgler og info gjort klar. Værelserne med en meget flot 

udsigt ud over golfbanen samt Kattegat blev hurtigt indtaget. Vi var fyldt med oplevelser, og benene 

trængte til hvile, inden den kommende middag skulle nydes kl. 19:00. 

 

Restauranten havde dækket op ved et langt bord. Stemningen var sprudlende, sange blev 

sunget, middagen serveret og præmierne delt ud. Stor tak til Carl Ras for de mange flotte 

præmier. Nye holdlister til morgendagens golfrunde blev delt ud. En meget fornøjelig aften 



og lidt søvn på værelserne med den flotte udsigt udover Kattegat måtte vi ha`, da næste dag 

ventede forude. Svært at løsrive sig fra den sprudlende stemning. 

 

Fredagens spil blev på en endnu mere spændende bane. Der var 3 sløjfer, og vi skulle spille på 

rød/blå. Den røde sløjfe var meget udfordrende i bakket terræn og med mange blinde huller. 

Pludselig lå greenen blindt langt nede på flere huller. Banen var krydret med træer, buske, 

åer, søer og springvand. Flot, flot og velholdt. 

Her kom buggyerne rigtig til deres rette. Alle kom godt ind, så frokosten samt 

præmieuddelingen kunne foretages i restauranten inden afgang mod Holbæk. 

 

 

                           

 

                                    Käte, Kirsten og Karin på 18 tee med greenen nedenfor og Kattegat i baggrunden.  

 

Det blev en fantastik tur med mange skønne minderige oplevelser. Der var stor stemning for, at vi 

gentog turen til næste år. 

Ref. KV. 22/8-19. 

 

 


