
Vår klubbchef Sofia Strindholm
hälsar alla välkomna till årets ”hemliga” kommittèresa

som gick till Kårsta GK norr om Örebro.

Det var laddat med nygjorda mackor och fika. 

För de flesta av medlemmarna var det en ny
bana att bli utmanad av.

Bild och text: Bo Dahlgren.



På väg in i morgondimman mot Kårsta GK.



När vi passerade Väse kom solens första strålar upp över horisonten.





I början av resan, låg dimman tät i de lägre partierna och gav en fin naturupplevelse.



Glad och pigg Sofia lyste ikapp med solen. Nu blev det fika och mackor.





Klubbchefen på Kårsta GK, Fredrik Lager kollar in puttlinjen åt vår klubbchef Sofia Strindholm.



Det fanns en del som trivdes i vattenhindren.



Här skulle barnbarnen varit med tyckte Kerstin Ekman som landat i en maffig bunker.



Håkan har kört i diket, men det var inga problem att komma upp därifrån heller.



Höstgolf när den är som bäst.



Mina glada medspelare i bollen, Kerstin och Håkan som spelade bra golf hela rundan.



Dagens golfnamn var Håkan. Här laddas det på ett av par 3-hålen



Ett vackert par 3 hål med klubbhuset i bakgrunden.



Det blev många Håkanbilder - men det var han värd.



Par i björkar.



Vår ordförande Håkan Wahlèn blommade ut under spelets gång.



Här spanar Kerstin Ekman in en 10 taggare - King Henrik, New York Rangers.



Glada glassätande damer, med Mats och Curt som kavaljerer.



Vår klubbchef Sofia 
tackade för dagens spel 

på en fin bana
i strålande höstväder,

och delade ut priser till de 
tre bästa.

Segrare blev Håkan 
Wahlèn på 39 poäng.

En värmande kram från 
Sofia med avundsjuka 

blickar från Mikael
Eriksson.



Vi tackar också klubbchefen
på Kårsta GK för att vi fick komma

och spela på er fina bana.

Hälsningar från golfvännerna
på Karlstad Golfklubb.



Hemma igen på Karlstad GK.

Stort tack till vår klubbchef Sofia 
med medarbetare för en härlig golfdag

 på Kårsta GK i ett fantastiskt höstväder med 
spel, god mat och trevlig gemenskap.

Tack också till Chauffören från Molkombuss
som körde oss tryggt och säkert.

Plåtade, skrev och svingade: Bo Dahlgren.


