
Hedemændenes tur til Lydinge Golfresort. 
Så kom Hedemændene afsted på årets første golftur, onsdag den 16. juni. 

Denne gang til Lydinge Golftresort lige uden for Hyllinge i Sverige. 

Efter en møj tidlig start kl. 6.15 kom vi afsted med kun 3 afbud, så vi var 45 

morgentrætte Hedemænd, der begav os ud i myldretrafikken med kurs mod 

Lydinge. 

Efter bro og told kom der mere liv i bussen, og forventningerne steg i takt med 

regnen pjaskede ned på bussen. 

Den forsvandt heldigvis da vi ankom til Lydinge, og der blev aldrig brug for regn-

tøj og paraplyer. 

Vel ankommet blev bussen pakket ud og der blev varmet op til start, bl.a. på  en 

green med -1,5 i stepmeter! 



Teeoff kl. 9.30 i vanlig Hedemandsstil! Nemlig tro på at fantastiske resultater 

venter forude. Birdier, 50 stablefordpoint og rungende og langvarige applauser, 

når 1. pladsen kommer i hus! 

Så er vi i gang, og er der nogen der kan 

få øje på hullet, så jeg kan få min første 

birdie. 



Endelig på green, men hvad er reglerne 

for gåsebæer! 

Eller var det andebæer, her med 10 andebørn! 

Nåh, vi må videre, så vi kan komme ind til pyt i panna. 



Så er det ved at være sidste hul, og tjuhej hvor det går. 

Måske ligger man i præmierækken!! 

Endelig færdig og måske er det ikke præmier der venter, 

men en kold svensk eksportøl! 

Efter øl er der ud over præmier forventninger, et mæg-

tigt højt humør. 



Bare se hvordan alle iler for at få de bedste pladser til fa-

miliefotoet. 

Og her er de så. Både unge og gamle og glade og meget 

glade Hedemænd, foran Lyndinges flotte klubhus. 

Så blev der gået til stålet i restauranten med svensk bik-

semad, med efterfølgende præmieoverrækkelse. 

Her kommer de i vilkårlig rækkefølge 



Holdmatchens 1-2-3 plads. 



Se bare hvor de fantastiske 6 individuelle vindere smiler. 

Stort tillykke til alle individuelle vindere og til holdmatch-

vinderholdene. 



Tak til alle deltagere, arrangører og vores ”host” i Lydin-

ge Golfressort, som står her med dagens stolte fotograf, 

og med et stemningsbillede af hjemturens bagerste halv-

del i bussen. 

Vi ses til august, hvor turen går til Trelleborg. 


