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Årets herresa till Möns golfresort hade samlat 44 förväntansfulla deltagare. Vi stod alla i 
tunneln på golfklubben och väntade på bussen från Bergkvara eftersom det föll ett lätt regn 
denna tidiga morgon. Inte nog med att det regnade här, prognosen för Själland förebådade 
både torden och skybrud. Därför stod nästan alla och läste väderappar i sina telefoner. Där 
var olika bud på hur det skulle bli beroende på vilken app man tittade i. 

Svaret på detta fick vi när vi kört över sundet. Det regnade kraftigt hela resan genom 
Danmark. När vi kom fram fick vi veta att banan var stängd p.g.a att den var dränkt i vatten, 
och det skulle dessutom bli åska senare på dagen.  

Alla tog detta besked med gott mod och började planera för alternativa aktiviteter, som t.ex 
kortspel. En och annan öl blev det också. Restaurangen på hotellet hade inte öppet men 
den ende kocken på plats lovade att ordna Bixemad till alla. Vädret blev bättre efter lunch 
och efter samtal med golfklubbens personal så fick vi tillstånd att spela den 
fyramannascramble vi planerat för. Dock skulle vi bara hinna tio hål innan middagen. Tyvärr 
släppte de inte på bilförbudet så åtta av deltagarna valde att avstå. Det visade sig att banan 
inte alls vår så vattensjuk som man sagt. Resultatet efter tio hål utan hcp blev att det bästa 
laget fick 36 slag och det bestod av Peter Johansson, Lars Lasson, Göran Lindholm   
Rolf Walldën,. Nio lag deltog och sämsta resultatet var 39 slag! 

På kvällen så serverades en tre rätters middag och denna avnjöts under mycket trivsamma 
former. Då förrättades också dragning av de lotter som tidigare sålts på bussen. Rolf W 
sponsrade med pris bestående av presentkort på Systembolaget. MYCKET uppskattat! 

Nästa dag var vädret strålande fint och vi slog ut första bollen i singeltävlingen kl. 10. Då var 
det inga problem att köra bil. Banan var lång och krävande bl.a. två par 4 på 400 m och ett 
par 5 över 500 m. Den som bemästrade banan bäst var Staffan Waldemar som vann på 72 
slag därefter följde: 

Jan-Erik Folkestad 73 
Rolf Palmquist 73 hcp 
Ulf Möller 74 
Richard Hallberg 75 
Lars Andersson 76 
Frank Andersson 76 hcp 
Thomas Kimrin 77 
Håkan Evald 77 hcp 
Inge Thelander 77 hcp 
Hemfärden gick utan problem, det enda som störde var att MFF förlorade mot Kalmar. 
 
Vid tangentbordet 

Göran 


