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Söndagen den 10 augusti var vi några som reste ett inlånat tält vilket kom väl
till pass under veckan. Bord och stolar ställdes ut. Svenska flaggan, klubbflaggan och vårt flaggspel hissades och allt låg klart inför tävlingsstarten.

Veckan inleddes på måndagen med en partävling där 22 par deltog vilket
innebar att vi fick anlägga två separata banor. Dagen började med sol men
efter nästan två avklarade set tvingades vi stoppa klockan och söka skydd i
tältet för en fikapaus som då intogs några minuter tidigare än beräknat.
Andra set återupptogs efter en stund i de knappt två minuter som återstod.
Solen sken igen och också tredje set kunde slutspelas utan problem.
De sju paren som hade att se fram emot prisutdelningen på lördag blev: Gunilla
Bunke/Kjell Larsson (efter särspel), Ann och Lennart Rössel, Eva-Lena och Bobs
Svensson, Stina och Jan-Erik Persson, Lena och Arne Rössel, Bodil och Lasse
Bennheden och slutligen Birgitta och Bosse Hansson.

Viss nervositet inför spelstarten

Fika under kort regnpaus

Tisdagen - mörka hotfulla moln när man tittade ut på morgonen, häftigt regn
och åska som visserligen upphörde efter en stund. Några timmar kvar till
dagens parspel klockan 13 där 18 par förväntas ställa upp med spel från båda
kortsidorna.
Plötsligt visar sig solen igen och spelet kan genomföras utan väderproblem men
en del andra problem uppstod i själva spelet innan alla kom på att en från varje
lag spelade från var sin kortsida. Så småningom flöt det på som vanligt, fikan
inträffade efter två set och alla nöjda inför det tredje.
Fem par gallrades ut som pristagare: Lena och Jörn Heiberg, Gunilla Bunke och
Björn Twengström, Maja och Mårten Stenberg, Eva Blomberg och Siv Karlsson
och Ragna Wallentin och Bosse Hansson.
Segrarna denna dag blev, sällan helt oväntat, Lena o Jörn med klubbrekordet 3
vunna och med kvoten +35. Absolut max man kan få är +39 så grattis till denna
storslagna seger

Lyckliga pristagare på tisdagen

Tävlingsledaren med sekreterare

Vid femtiden på eftermiddagen tändes grillen nere i Hamnen och vi var ett
tjugotal personer som umgicks under glam och skratt, kanske påverkade av
vinet, vad vet jag.
Onsdagens spel var också annorlunda upplagt. 3 spelare per lag med vardera 3
klot vilket innebar 18 klot per bana. Gissa om detta ställde till det med en
uppsjö av blockande klot vilket var förutsett och därför begränsades spelet till
två set. 30 spelare var anmälda och detta upptog 5 banor.
Även denna tävling kunde avgöras i hyggligt väder men kanske hade ingen
märkt om det stänkt lite eftersom vi innan spelet intog varsin sillamacka med
tillbehör. Styrelsen hade utlovat dagen innan att ingen dopingkontroll skulle
genomföras under onsdagen vilket säkert lättade på en del samveten.
Efteråt framfördes önskemål om fler tävlingar framöver av detta slaget.
Som pristagare noterades: Bosse Hansson, Ann Rössel, Gunnar Edström, Arne
Rössel, Per Delshammar, Lena Heiberg, Vivi Delshammar, Jörn Heiberg, Ragna
Wallentin och Mårten Stenberg.

Sillaborden dukade

Sillamackan satt fint innan spelet startade

Torsdagen blev verkligen den dag många talat om. 35 deltagare infann sig och
nästan alla hade spökat ut sig på ett fantastisk sätt och många blev fotona som
togs under dagen. Även Helsingborgs Dagblad infann sig och fann stort nöje i
att beskåda alla dråpliga utstyrslar.
Störst jubel väckte onekligen Plankan, konstruerad och målad av Maja och
Mårten, där balans och nerver krävdes. Även övriga moment (Målet, Linjen,
Däcket, Golfen, Ringen) krävde stark koncentration och publiken var lika
engagerad som de tävlande. Hejarop och besvikna utrop blandades, även från
utifrån kommande publik som undrande kom fram för att betitta spektaklet.
Två pristagare kunde till slut räknas fram och båda kom upp i imponerande
100p, Tove Carlberg och Lasse Bennheden. Resultat både på 10, 20 och 30p var
frekvent representerade. Inte alls lätt alltså men mycket uppskattat.
Två av åskådarna var så begeistrade att det behövdes mycket lite övertalning
för att få med dem i klubben, Vibeke och Lars Dietrichson, vilka hälsades
välkomna.

Hela galleriet av tosingar

Bästa utstyrelsen som röstades fram – Knud Erik

Och så kom då finaldagen vad spelen beträffar - fredag 15 augusti - den dag
som sammanföll med klubbens bildande för 25 år sedan och även denna dag
hade vi vädret på vår sida.
Singeltävling med 48 deltagare. Spel i lag om tre och med två klot vardera. Allt
flöt på väldigt väl även om det kunde uppstå en viss väntetid med både starten
i de tre seten och framförallt med registreringen av resultaten men medlemmarna har vant sig vid att detta hör till bilden med så många startande.

14 pristagare kunde räknas fram så småningom: Jan Nauckhoff, Gunilla Bunke,
Eva Hed, Lasse Nyrén, Sven-Erik Hörnlund, Arne Rössel, Jean Wagner, Per
Delshammar, Ann-Kari Zenkert, Margareta Magnusson, Bobs, Kjell Larsson,
Lars-Erik Zenkert, Björn Twengström och Bosse Hansson.

Vem är närmast?

Koncentration

Klockan 16.30 var det så samling i Mölle Kapell för en timmas jazz och swing
med Good Times Band bestående av Maria, Bjarne, Ulf och Lennart. Vi hade
gått ut brett med inbjudningar men visst kändes det lite pirrigt – hur många
skulle komma?
Allt överträffade våra förväntningar. 120 åhörare räknades in varav ett femtiotal som inte tillhörde klubben och kapellet blev i stort sett fullsatt. Stor
glädje hos oss i styrelsen och stor glädje också för bandet.
Svängiga låtar, en vokalist med ett oerhört röstregister med piano, bas och
trummor som backade upp henne gjorde att det var svårt att sitta stilla i
bänkarna. Tyvärr var vår tid begränsad med tanke på efterföljande middag
annars hade vi gärna suttit kvar en timma till. Gunilla Klang och Gunilla Bunke
överlämnade en vacker blombukett till samtliga i orkestern och vi fick därmed
tacka för oss.
Christers bilder från Kapellet har tidigare lagts ut på vår hemsida.
Så ner till Hotel Kullaberg där vi 82 gäster möttes med ett glas mousserande vin
– Gran Moments Cava Penedes - och efter placering serverades som förrätt
löjromstoppad skagenröra med ett gott rieslingvin till – Cave de Turkheim
Alsace Riesling - och huvudrätten bestod av helstekt oxinnerfilé med färska
närodlade primörer och till det ett välsmakande rött vin – Memoro Rosso Picini
Primitivo Montepulciano Nero d `Avola Merlot.

Stämningen blev hög ganska omgående , timmarna rusade iväg och efter både
spontan vissång och historieberättande var det dags att bryta taffeln.
Christers bilder finns sedan tidigare på hemsidan.

Dags för finaldagen, lördag 16 augusti, med kaffe och tårta och prisutdelning i
tältet vi fått låna av Manne Löfkvist. Mer än 50 medlemmar infann sig till
dukade bord som våra båda Gunillor så vackert arrangerat.
Prisutdelningen tog sin tid med tanke på de 60 pristagare som nominerats, allt
ifrån parspel, individuellt spel, jippotävlingar och bästa dress under jippodagen.
Klubbens särskilda pris som sedan två år går till segraren av sommarfestens
tävling, tidigare Inger Edström och Bosse Hansson, tillföll i år Jan Nauckhoff
som lovade att fortsatt vårda denna säregna ljusstake byggd på fyra bouleklot.

Tårtbordet dukat

Kerstin Wahlund och Bengt Bring, medlemmar
sedan många år, lät sig väl smaka

Dags så att riva och packa ihop tältet vilket gick väldigt snabbt med all hjälp
som fanns att tillgå och med detta skildes vi åt med en samlad uppfattning om
att vi haft en fantastisk vecka där så många som 193 tävlande deltog.
Det var särskilt skönt att på söndagen få vakna upp till ett underbart regn som
påminde oss om vilken tur vi hade med vädret hela veckan.

Hälsar Gunnar
Augusti 2014

