
Julestævne 2016 

Atter i år var vi på bocciaholdet inviteret til julestævne i Taulov den 29. december. 

Efter Bentes opsamling rundt i byen mødtes vi på Reberbanen 7.45. Herfra kørte vi i 

en splinterny bus til Taulov. 

Vi havde ekstra god tid til morgenkaffen, da formanden for den arrangerende klub 

havde glemt sin computer hjemme på Nordfyn og var nødt til at køre hjem efter den. 

Godt Gået stillede med 2 hold, og inden frokost fik de spillet 3 kampe hver. Det var 

nogle rasende dygtige modstandere vi var oppe imod, men alligevel var vi godt med 

og ydede en stor indsats. 

I ELBO-hallens kantine var der dækket op med den sædvanlige store frokostbuffet 

ved middagstid. Uhm, hvor lækkert!! 

Efter pausen gik kampene igen i gang. Alle var klar til give sig fuldt ud, og det blev 

til både sejre og tab i de sidste 3 kampe, inden resultaterne kunne regnes ud. 

Der var god tid til hyggesnak med modstandere og medspillere, til eftermiddagskaffe  

og til at skrive lidt til hjemmesiden.  

Da alle rækker var færdig-spillet og resultaterne opgjort, skulle præmierne uddeles. 

Der var diplomer til Mille, Henrik og Brian for et flot 5.plads, og til Anje, Mette og  

Nina for en flot 4.plads.  

Heldigvis havde vi en rar chauffør til at vente på os og til at køre os til Aabenraa 

En god dag var slut!!! 

Nogle kommentarer fra dagen: 

Anje/Anja: Vi skal huske, det er for sjov. Venskabsstævne. Glad for at være sammen. 

Henrik: Jeg er god til boccia. Jeg fik øl til frokost. 

Nina: 2 piger, jeg ikke kendte, spurgte hvad jeg hed. Jeg har mange 

bocciakammerater. 

Mette: En sur dame, der sad mellem mig og Anje, sagde vi snakkede for meget. God 

turnering. 

Brian: Dommeren siger, jeg har overtrådt, og jeg har ikke set det! Øv. Yes, vi vandt 1 

point. Det var kun for sjov. 



Mille: Dejligt at spille boccia med de andre. Jeg var dygtig. Hyggeligt med cola og 

æblekage. 

Kisser: Fantastisk dag. I har været så gode. Godt humør over hele linjen. Glad for at 

jeg tog med. 

Bente: Det har været en god dag. Jeg har haft travlt med at være dommer for D-

rækken 

K.M.: Jeg er så stolt af jer! 

Andres kommentarer: Hvor er I søde at spille med. Jeg nænner ikke, at I skal tabe. 

Sikken en glæde I udstråler. Godt at I er med.. 


