
Danmarkstur til Aalborg 2010 
Det dannede selskap av Golf, Bridge & Bike gjenopptok tradisjonen med” å legge seg inn” (Raymond 
lå lenge) på Hotel Prinsen igjen – et brunt 
hotell i særklasse, med bar ved siden av 
resepsjonen og ellers intet av luksus. Men 
når 13 deltakere med utspring i Ski 
Bridgeklubb til de grader passer i disse 
slitne lokaliteter, så er trivsel til stede. 
Billig øl og Dr. Nielsen hjelper også. Vårt 
stamsted Cafe Luna, med god dansk 
tradisjonsmat og hyggelig atmosfære,  
hadde fremdeles en utstående 
snublekant på trappa. Men siden Johnny 
falt og knuste albuen for 3 år siden, så var 
alle i stand til å løfte beina over denne gangen. Med våre slitne bein sport holdt det hardt. 

Turen har tre grupperinger - etter interesser 
og ferdigheter: Bridge: Alle – mer eller 
mindre. Golfere: Bjarne, Torstein, Johnny, 
Svein, Per S, Raymond, Dag og Olav. Syklister: 
Øyvind og Leif Otto med Tore H som bysyklist. 
Kultur og trim: Arne A og Per Arild.  

Turen med Stena ned til Fredrikshavn er en 
bratt startetappe og det bør vel ikke nevnes 
at to biler stod igjen på dekket om morgenen. 
Trailerne hadde kjørt sikk-sakk for å komme 
seg ut. Jeg vil heller ikke nevne at Per A var på 
full fart til Aalborg med golfutstyret da undertegnede 
skulle prøve køllene på Fredrikshavn – som sagt en 
vanlig senilgjeng på tur. Men vi tok oss fint inn, for Leif 
Otto og Øyvind syklet 8,5 mil til hotellet, vi gikk 18 lange 
hull på banen, Tore fikk hole-in-one på puttegreenen og 
Arne var trygg sjåfør på golfbilen. Og været var 
strålende og Stjerneskuddet og hakkebøffen (med mer) 
på klubbhuset (30 – 40 kroner) smakte likte godt som 
før om årene. 

Programmet var hardt: 18 hull (mengdetrening ifølge 
Torstein) på Aalborg, Hals og Frederikshavn igjen før 
hurtigbåt til Gøteborg.  

 

Fra baren på Prinsen Hotel (bildet er fra 2004!!) 

Typisk dansk Stjerneskudd! 

Stilstudie på golfbanen! (bildet er fra 2007) 

En rast for syklistene! (fra 2005!) 



 

Mens golferne dro tidlig til Fredrikshavn for en runde på banen før overfarten til Gøteborg, dro 
sykkelgruppa og gruppa for kultur og trim 
pr.bil til Skagen og Grenen.  Her inntok vi en 
deilig lunch på ærverdige Brøndum hotell 
før vi beveget oss ut på Grenen hvor 
Skagerak og Kattegat møtes! 

En liten gjeng var med til Turid og Svein sin røda stuga 
i Åmål. Veiviserne ga sjåføren riktig nok 12 ekstra mil å 
kjøre, fordi vi aldri kom innom Uppsala og fant Sveins 
påståtte snarvei. Været var strålende alle dager, alle kom visstnok trygt over grensa og vel hjem. 
Etter golf på femte dagen på vakre Forsbacka, var Johnny og Olav også fornøyd. Alle var enig om at 
det var en fin tur, som det heter i skolestilen. Kanskje kan flere fristes neste år? 

Vi klarte denne gang å gjennomføre en todagers singelturnering. Riktignok måtte vi alternere mellom 
antall bord, antall spillere og diverse oversittere, så resultatet ble først regnet ut på ferga hjem. Etter 
imp-beregning og intens revidering av regnskapet av økonomiutdannede Dag, så kunne vi foreta en 
premieutdeling før Gøteborg. Vinneren hadde nok sine anelser om topp-plassering, for han var stadig 
på meg for å få resultatet mens vi ennå var i Danmark. I forhold til kronekursen ville premien bli 
kraftig redusert, da jeg truet med utbetaling i svenske kroner. 

1. Svein Elvevold    24 
2. Johnny Moen   21 
3. Per Sletten   14 
4. Dag A. Lie    12 
5. Leif Otto Listhaug  1 
6. Øyvind Bronken  0 
7. Olav Hjerkinn   -1 
8. Raymond  Frivåg  -2 
9. Torstein Kjærvik  -4 
10. Tore Haraldsen   -7 
11. Bjarne Erlandsen  -19 
12. Per Arild Kvist   -22 

Lunch på Brøndum hotell, Skagen 

Grenen, Jyllands nordligste punkt! 

Kvist’n på Grenen! 



Fra turneringens øverste hylle kan det nevnes at Per Arild mente 7 hjerter, med trumfesset ute, 
var en god kontrakt. I sterk konkurranse med min 5 hjerter doblet på K 10 5 mot D 9 4 i trumf, 
når vi hadde K D kn 7 4 2 – 98 i ruter og E k kn 8765 – 3 i kløver. Etter 1100 ut i imp- beregning 
mot 130 inn ved andre bord, så er skyldspørsmålet ennå ikke avklart. 

Ellers takk til Bjarne som ordnet sponsing til golferne for spilling begge dagene på banen i 
Frederikshavn.  Men etter spillet å dømme blir vi neppe bli beskyldt for å være proffer. 

Takk for turen! 

Olav 

 


