
Rapport från juniorernas Ven-läger 2019 
 

 

För 16:e året i rad åker vi åter igen till den lilla mysiga ön Ven för att ha träningsläger. 
Från vänster: Mattias Ekermann, Ivar Ottermo, William Bannister, Peter Ohlsson, Oscar Jarl, Halldór 
Karvel Bjarnason, William Olsson, Jakob Wieslander, Vilhelm Wranning Fransson, Karl Niwong, Hugo 
Caesar, Axel Niwong. 

I år var vi 13 stycken som åkte iväg. Vi börjar med samling kl. 07:00 på klubben för avfärd ner till Ven 
trafiken i Landskrona. På båten var det mycket skratt och stoj och ovan lyste solen. När vi kom fram till 
Ven mötte Nils upp oss och tog hand om våra väskor och klubbor. Vi skulle nämligen gå upp till 
cykeluthyrningen där Cecilia stod och väntade på oss. Alla fick sina cyklar och vi kunde nu sätta fart 
mot Camp Ven där vi bor 4 personer per stuga. 
Här äter vi frukost och middag och maten är fantastisk god. Innan vi beger oss upp till golfbanan skall 
alla ställa inordning sina saker samt bädda sina sängar. Varje stuga har en ordningsman som ser till 
att ordningen sköts. Under fredagen bestod träningen av bl.a. regeluppdatering, teknikträning. Dagens 
lunch åt vi på klubben där det idag blev pytt i panna med två ägg. Efter en välbehövlig måltid fick alla 
ny energi. Nu var det tid för spel på banan och vi han med 9 hål. Efter en arbetsam dag vill alla cykla 
ner till tjollen och köpa lite godis. Alla fick lite lugn och ro innan det var dags för en fantastisk god 
middag som idag bestod av fisk. När vi ätit färdigt satta alla sig på sina cyklar och vi gav oss iväg på 
en härlig kvälls tur. På Ven finns mycket trevliga cykelstråk att cykla på men det finns också mycket 
branta backar. Här har vi ständigt tävling vem som orkar cykla upp för backarna, alla tycker detta är en 
rolig utmaning. Vi brukar ta samma runda dvs. mitten på östra delen norr ut och avsluta uppe på 
kyrkbacken. 

Efter cykelturen fick alla lite egen tid att göra vad man själv ville göra. Vissa sprang efter fasaner, en 
del satt bara och killade. Men vi somnade alla ganska gott denna kväll efter en lång fysisk dag. 



Lördagen började med att frukosten serverades kl. 08:00. Idag har vi 27 hål framför oss att spela, 
spelträningen består i att lära sig att spela match, foursome samt bästboll. Vädret var betydligt sämre 
och mycket kallare. Efter en god lunch som idag var en korv stroganoff så avslutade vi med de sista 9 
hålen. Dessa var ganska tunga att avverka för många av 
de yngre men alla klarade sig i mål. Åter hem till vårt 
boende där alla ville ha en välbehövlig dusch. Sen väntade 
en härligt god pizza buffé och ingen gick därifrån hungrig 
kan jag lova er. Resten av kvällen bestod åter ingen av 
egen tid. Alla var mycket trötta efter en lång arbetsdag på 
golfbanan så det var många som slocknade tidigt. 

 

Söndagen började 08:00 med en fantastisk god frukost. I 

dag är det dagen alla vill spela bra golf, det är idag det 

gäller. Alla vill vinna någon av de tre kategorierna brutto, 

netto eller poäng. Det är nämligen Ven mästerskapet som 

står på dagordningen. 

 Dagens väder är kyligt men vi klarade oss från regn. Alla 

var ute och kämpade och det var mycket blandade resultat. 

Men det viktigaste är att vi är där för att lära. Det är 

nämligen lika viktigt att kunna spela dåligt som spela bra golf och vise versa. 

 

Årets pristagare från vänster: Halldor Karvel Bjarnason (netto), Karl Niwong (brutto), William Olsson 

(poäng) stort grattis till ert fina spel 

 

Efter spelade 18 hål så var det gott med en välbehövlig lunch som idag var tacogratäng och den tog 

slut. Alla mätta och belåtna och nu till vår traditionella prisutdelning. Peter sponsrar priserna och dessa 

inhandlas från Backafallsbyn från destilleriet. Alla pristagare vinner ett fint glas härifrån. Det är alltid 

lika roligt att få dela ut priserna till dessa underbara ungdomar vi har på Höganäs GK och få höra 

deras fina tacktal. 

 
 
Jag vill också passa på att tacka vår fantastiske ledare som 
var med oss under dessa tre dagar, 
TACK! Patrik Wieslander 

 

Nu slänger vi in all packning, skickar ner detta till hamnen, vi 
själva sätter oss på våra cyklar och beger oss till 
cykeluthyrningen för att ställa tillbaka cyklarna där vi tog dom. 
Vi hoppar på båten som tar oss tillbaka till fastlandet. Bay bay 
Ven vi ses snart igen 

Tack från oss, vi vill önska alla medlemmar en trevlig 
golfsommar 

 

 

Peter Ohlsson, Juniorkommittén, Juniorerna 


