
 

 

Rapport Hemliga resan 

17 glada damer samlades på Arninge GK för avfärd till okänd ort.  Efter den traditionella 

gissningstävlingen i bussen som vanns av Ulla Broberg och Vera Grönwall var vi framme på Söderby 

GK utanför Uppsala.  Där möttes vi av iskalla vindar och halvmulet väder.  Allt vad jackor, byxor, 

tröjor och mössor åkte på och efter lite uppvärmning gav vi oss ut på en utmanande bana som inte 

blev lättare av att det blåste halv storm.  Banan bjöd också på en del hinder. De första 9 hålen hade 

specialiserat sig på vattenhinder. Det blev ett antal bollar som hamnade där (inkl. några av mina). De 

sista 9 hålen hade bunkrar som specialitet. Bitvis var det mer sand än fairwaygräs. Här fick man träna 

bunkerslag så det räckte.  Greenerna låg ofta högt placerade, var ondulerade och nydressade vilket 

blev en extra utmaning för oss Arninge spelare som är bortskämda  med  våra fina greener.  Trots 

dessa utmaningar var det väldigt roligt att spela denna mästerskapsbana och det blev många fina 

resultat.  

Första pris individuellt vanns av Yvonne Andersson som fick Leilas senaste kokbok. Andra pris gick till 

Susan Breitholtz som fick ett litet spapaket från Rituals. Tredje pris fick Louise Ivstam som fick fina 

grillvantar. Längsta drive gjorde Annika Wittgren som fick en golfhandske, närmast hål gjorde Ewa 

Axling-Örstål som fick fina bollar. Bästa lag blev Lag Grön som bestod av Susan, Vera och Yvonne och 

de fick golfstrumpor som pris. 

Efter en god lunch och prisutdelning så gick färden tillbaka till Arninge. I bussen fortsatte 

prisutdelningen. Yvonne hade gjort 2 birdies och fick en boll och peg som pris och det fanns även 

priser till scorekortsdragningen då Lillemor Silfverling och Ullla Broberg drog varsin vinst i form av 

märkpenna och peg. 

Något försenade pga av en trafikolycka och köer anlände vi till Arninge och några skyndade vidare till 

andra aktiviteter. Oavsett hur resultatet blev för var och en så tror jag det blev en minnesvärd dag. 

Vid pennan 

Ulrika Bjurner 

 

 


