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Kære familie!

Med disse glimt siger jeg 1.000 tak for sidst til både arrangørerne og alle andre 
familiemedlemmer for 45 år og 46. gang med familiecamping (mener jeg).

Jeg var ikke tilstede ved eftermiddagssamlingen, da jeg var én af dem, der kørte 
Mor Karen hjem, hvorfor jeg ikke fik takket arrangørerne for et fantastisk arran-
gement med mange, gode og forskelligartede udfoldelser - så det er hermed 
gjort! 

Da jeg i år har jeg ikke taget så mange fotos - desværre heller ikke af vinder-
holdet - har jeg valgt at sammensætte både golf- og campingfotos i samme fil.

Glæder mig allerede til næste år - og vi ses!

De kærligste hilsner
Dorit

PS! SWF-filen er med et bladresystem, hvor du skal klikke i hjørnerne



Golfarrangørerne takker for endnu et godt og hyggeligt golftræf 
med høje scoringer, humør, tørvejr og mange præmier 

- denne gang ekstra store - 
men uanset størrelse og værdi er alle bidrag lige kærkomne



Peter blev dagens vinder med 35 points - Sigfred 2. pladsen med 34 points og 
Dorit 34 points med et højere handicap - og derfor en 3. plads!



Lidt flere glimt - desværre et uskarpt. Jakob scorede også et flot resultat 
- hyggeligt og dejligt, at de unge deltager i familiematchen



Familie i familien 
- tak til Jesper for 

opbakning og hyggeligt 
golfsamvær!



3 glade spillere 
med præmier -

og kys og kram...



Golfvinderholdet
- og måske siger min 

dejlige søster:

“Næste år kommer 
jeg på banen!”



Sædvanlig hygge i forteltet ved familien Richard



Så fik vi gang i 
Kongespillet 

- dejligt med solskin 
og tørvejr!



Birger kalder sammen til årets konkurrence



Mit hold ved én af posterne - 
og svoger Arne gør klar til næste træk



... som blev med glæde at tvære 
en negerbolle rundt i  “Moster”s hovede



Puttekonkurrence blev forestået af Peter og Ole 
som dommer - og posten Twisters af Hanne



Arne’s familie med alternativ og kreativ overdækning, 
mens Richards familie hygger sig ved bænk-løsningen



De sidste skud 
i denne omgang 
blev af mine 
dejlige døtre 
Karina og Mette, 
nevø Steffen 
og Cille!

Tak for 
denne gang!

Knus Dorit


