
Reisebrev fra «Maratonkameratene» i Polen 

 

Etter at det verste sjokket hadde lagt seg over at 2 blad Snekvik (og slett ikke de 2 du helst ville tippa) 

dro i land seieren på fjorårets golfmaraton, ble tur bestilt på nyåret når Covid slapp taket og det var 

bare å begynne å glede seg.  

Premien fra Golf Nordic og turneringssponsor Norske filter var en golftur for 2 til Sand Valley litt øst 

for Gdansk i Polen, og inkluderte både fly, opphold i 3 døgn i egen luksusvilla med svømmebasseng - 

beliggende nesten på banen, flyplasstransport, 3-retters middag, inkludert frokost, fri greenfee, 

traller og rangeballer. Og for å avsløre det med en gang: Dette ble et helt fantastisk opphold!  

Vinnerparet Heid og Ragnhild var storsinnet nok til å ta med seg også Magnus og Torstein på tur, og 

dermed var det 2 biler fullastet med golfutstyr som satte kursen mot Værnes seint søndag 05. juni. 

Sand Valley er et relativt nytt anlegg, og stadig under utbygging. Det huser i tillegg til en 18-hullsbane 

også en 6-hulls kortbane, klubbhus med pub og restaurant, samt en lang rekke superflotte villaer som 

ligger som perler som en snor inne på anlegget og like ved banen. Vår villa hadde 2 etasjer, stue og 

kjøkken, sauna med dusjrom, 3 doble og 1 trippelt soverom, 4 bad, uteområde med svømmebasseng 

og jacuzzi samt egen parkering. (Jeg vil nevne at pakken «Play & stay3 som vi kjøpte til for Magnus og 

Torstein koster altså 4.400 kroner pr pers for 3 netter inkludert alt som nevnt tidligere – mye for 

pengene!) 

Med ankomst Sand Valley nærmere 02 om natta satsa vi på en litt sein start på første spilledag. Tok 

en tur på drivingrange – det var luksus med range med gressutslag gitt! Videre en liten runde innom 

den enorme treningsgreenen før vi var klare for å slå ut. Vi var enige om å kjøre en «Snekvik 

Champion»-kåring: Beste sammenlagte poengscore etter 3 spilledager. (Og så var vi enige om at det 

som skjer i Polen, blir i Polen…. ) 

Alle golfbiler var opptatt denne dagen, så vi måtte ty til traller og ellers egen motor. Gradestokken 

viste ca 25 varme, så vi fikk kjørt oss den første dagen. Banen er en krevende par 72 links-bane som 

er «tapetsert» med store «waste-bunkers (sandområder som ikke er definert som vanlige bunkre, og 

uten rive) der vi alle hadde en lei tendens til å legge igjen både slag og gloser som Polen aldri har hørt 

før. Greenene var enorme, med fantastisk kvalitet! Fairwayene litt mindre frodige, og begunstiget 

nok ikke vår finslepne teknikk mer enn nødvendig.  

For undertegnedes del kan jeg med hånda på hjertet si at jeg aldri noensinne har vært så fullstendig 

ferdig etter golfspill noen gang (Golfmaraton inkludert) som etter denne første dagen – noe resten av 

gruppa også kjente på. Himmelsk å komme tilbake til villaen og hoppe i jacuzzien med en iskald 

forfriskning kjøpt på butikken for 7,- NOK.  

Etter et herremåltid i restauranten i klubbhuset, og ditto frokost neste morgen var vi klar for dag 2 

tirsdag. Spilleværet var perfekt, med lettskyet og ca 23 grader. Og denne dagen fikk vi heldigvis lånt 

golfbiler. Vesentlig greiere å spille banen på dag 2 når vi hadde en viss peiling på hvor vi skulle på det 

enkelte hull. Men så var det dette med å slå dit da…  

Banens hull 3, et kort par 3 hull som krever et presist greentreff for å ikke havne i deep shit, ligger 

ikke mange meter fra uteområdet til den villaen vi hadde fått tildelt. Der hadde vi panoramautsikt til 

golfspill på dagtid, og på kveldstid krydde det fram fra andre villaer spillere som nok hadde kjøpt flere 

7-kronersbokser enn oss, og som ville prøve lykken på nytt etter endt dag. Applausen og jubelen satt 

løst fra oss tilskuere på villarekken.  



Siste spilledag onsdag, og det ble etter hvert klart at Ragnhild ville gå seirende ut av familiekampen. 

Med sine mange lange driver og ditto jernslag holdt hun resten av klanen bak seg med god margin.  

Men også hun bidro sterkt med heftige sandskyer der humøret ikke alltid var heeelt på topp. Og som 

hun sa: «Dårlig stemning er og ei stemning!»       

 

Men først og fremst har dette vært en fantastisk tur på en fantastisk bane med fantastiske fasiliteter! 

Vi er utrolig takknemlige både overfor Golf Nordic/Tore Halvorsen og Norske Filter/ Tor Oterhals/Siri 

Vaagland for en helt fenomenal premie. Vi var overrasket over hvor lite folk det var på banen. 

Stemningen var avslappet, og det var generelt ikke veldig mye folk å se. For oss var dette helt 

perfekt, og vi anbefaler på det sterkeste golfvenner å ta turen dit – vi drar gjerne tilbake!  

 

I skrivende stund har vi dratt videre til badebyen Sopot litt vest for Gdansk. Her skal vi feriere noen 

dager til før vi drar hjem. Vi sees på Mo! 

 

Golfhilsen fra Heid Snekvik 

Ragnhild, Magnus og Torstein Snekvik 

 

  

 

 


