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Årets høydepunkt 
 

Ekeberg Sendeplateklubb har herved den store glede av å kunne invitere sine medlemmer med på 

klubbtur til Sverige 24-26 mai. Vi ønsker å få med oss så mange som mulig, og vi håper virkelig at 

både helt ferske medlemmer og de mer erfarne benytter seg av denne unike muligheten. Turen går 

til Mösseberg Frisbeegolfbane, ca. 3 timers kjøring fra Oslo. Banen ligger i naturskjønne 

omgivelser og regnes for å være blant de aller beste i Sverige. Banen har to ulike slynger: en 18- 

hulls slynge som betegnes som svår, og en 9 hulls slynge som svenskene velger å kalle lätt.  Mer 

informasjon om banen og en totalvurdering finnes her: http://www.discgolfguide.se/  

 

Klubben har tatt på seg spanderbuksene og dekker leie av alle de seks hyttene som ligger i 

tilknytning til banen. Hver hytte har fire sengeplasser kjøkkenkrok, wc/dusj. Her er bilder og 

ytterlige informasjon om overnattingsfasilitetene:  

http://www.mossebergscamping.se/stugorbilder.html.  

Hvis det er noen spesifikke medlemmer du ønsker å dele hytte med, så  oppgi det ved påmelding så 

skal vi etter beste evne forsøke å oppfylle dine ønsker.  

 

Når det gjelder transport, så satser vi på at noen medlemmer er tilstrekkelig bemidlet til å være 

innehaver av kjøretøy, og at de på samme tid er hyggelige nok til å la seg andre medlemmer sitte på. 

Avreise blir fredag, nærmere tidspunkt tilpasses de respektive sjåførenes første mulighet for å 

komme seg ut av byen.  

 

Fredag kveld blir en sjarmerende planløs bli-kjent-kveld hvor det sikkert blir en runde frisbeegolf 

. Lørdag og søndag starter med kurs/clinics for de som ønsker det hvor vi deler opp i mindre 

grupper med forskjellige temaer/teknikker. Her vil erfarne spillere i klubben stå for kursene og det 

vil bli gitt opplæring på både gruppe- og individnivå. Det blir massevis av tid til spørsmål, og vi vil 

uansett sikre god individuell opplæring og veiledning av alle. Omfanget av dette vil være avhengig 

av hvem av de «erfarne» som blir med på tur. Utenom dette blir det selvfølgelig masse spilling, og 

uformelt turneringsspill à la Onsdagsgolfen for de som ønsker det, eller man kan også selvsagt 

velge å spille utenfor turneringssammenheng. Her gjør man akkurat det som passer en selv best. 

 

Dette kommer til å bli en veldig hyggelig, lærerik og sosial klubbhelg i Sverige! Om du ikke 

kjenner noen i klubben fra før, så er det jo bare en enda bedre grunn til å bli med. Vi garanterer deg 

mange hyggelige og inkluderende mennesker som det er usedvanlig lett å bli kjent med. Så det er 

ingenting å nøle med, hiv deg med på årets høydepunkt! 

 

Vi dekker 24 gratisplasser og det er første-mann-til-mølla-prinsippet som gjelder.  

Påmelding skjer ved å svare på denne utsendte e-posten(andersndanielsen@gmail.com).  

Vi ber de som har disponibel bil denne helgen, om å oppgi dette ved påmelding.  

 

Frisbeehilsen fra styret i Ekeberg Sendeplateklubb 

http://www.discgolfguide.se/
http://www.mossebergscamping.se/stugorbilder.html

