
Peraladacup 7. april 2022 
 
 
27 golfere og 7 ikke-golfere møttes på Peralada Wine & Spa kl 0930 på en dag som 
endelig lå an til å bli solfylt og uten vind. Og det slo til, jakker og gensere ble lagt i 
bagene utover dagen. 
 
Startskuddet for turneringen gikk kl 10.00 og med 3 spillere på hvert av de 9 hullene 
på Pitch & Putt-banen, hørtes det både jubelrop og ikke fullt så pene ord etterhvert 
som spillerne var fornøyde eller misfornøyde med sine slag. Men en veldig god 
stemning var det, og vi heiet hverandre frem som best vi kunne. Etter et par timer 
hadde alle gått sine 18 hull og scorekortene ble levert til Borghild etter nøye 
summering av slagene.  
 
På terrassen ble spillerne ønsket hjertelig velkommen av  de som ikke hadde spilt 
golf, men som hadde gått tur i området eller kost seg i SPA-avdelingen. En øl eller en 
Cava ble nytt i solen, mens Borghild og Karsten satt ved eget bord og regnet ut 
resultatene.  
 
I festsalen fordelte vi oss på runde bord, og stemningen var, som alltid i Nimros-
sammenheng, glad og lett. Lunsjen, champignon-suppe med posjert egg til forrett, 
deilig torsk til hovedrett og frisk frukt til dessert og så mye rød- eller hvitvin vi orket, 
smakte helt fortreffelig.  
 
Så kom høydepunktet; hvem var dagens vinnere? Borghild og Christer, som alltid  
ansvarlige for denne turneringen, sto der med kortene våre og spenningen steg.. 
 
 
Dagens beste runde; 61 bruttoslag: Karsten!  
 
Dagens beste nettoslag herrer:  Karsten, 54 slag!  
 
Dagens beste nettoslag damer: Borghild 58 slag! 
 
Nærmest flagget på hull 17 damer: Borghild 4,61 m 
 
Nærmest flagget på hull 18, herrer: Karsten 4,39 m 
 
Så var spenningen nesten over, men Borghild hadde 4 ekstra premier til utlodning. 
Karsten og Borghild vant ingen av disse… 
 
Vi takker Borghild og Christer for vel gjennomført turnering og Karsten for hjelpen 
med utregning av resultatene. Og en stor takk til alle som var med og gjorde dagen 
så fin.  
 
Vi gleder oss til neste Peralada Cup i oktober. 
 
 



 
 

 


