Dameløpet 2017
Så var endelig dagen kommet for dameløpet 2017 som i år
skulle gå til Rømskog i Indre Østfold. Endelig skulle vi få
oppleve Rømskog Spa & Resort som vi hadde hørt så mye om.
Tre fjonge og forventningsfulle frøkner møtte opp til start
på Olavsgård Hotell hvor vi møtte mange gamle kjente og
noen nye fjes. Det ble show-off av de fine bilene og
selvfølgelig både snap og selfies.
Cava og spa
Derfra gikk turen gjennom Østfolds
dype skoger, gjennom Marker
kommune via Ørje og til slutt endte
vi opp på Rømskog Spa & Resort.
Endelig kunne vi kaste kjørehanskene
og sprette cavaen på parkeringsplassen som vi pleier.
Vi sjekket inn og fikk et stort flott
rom med balkong og nydelig utsikt ut
på Vortungen. Hadde ikke alle suite

da? Vann var det dårlig med, men
med litt cava innabords og den
utsikten så gikk det veldig bra. Vi
hadde så fint rom at vi glemte å
komme tidsnok til aperitiffen, men
klarte å få med glasset til bordet. Her
ifra og ut var det bare latter, hygge og
kos. Mener å huske at det var en
veldig god 3-retters og tilhørende vin.
Så slo Rømskoggjengen til med spill
og fanteri.

Siri Stray Rodtwitt og Helle
Magnussen Frøseth.
Kålrotbowling og annet
46 damer fordelt på 22 biler satt klar
når startskuddet gikk kl. 10.00. I år
som tidligere år var opplegget upåklagelig med både praktiske og
teoretiske poster; alt fra kornsorter,
kålrot-bowling, kjøre på blink og
alltid like herlige og smågale damer
på post, denne gangen The Pink
Ladies!
Lunsj denne dagen var lagt til
idylliske Bøensætre Husmannsplass
hvor også Farmen ble spilt inn
sesongen 2008. Vi måtte parkere et
stykke unna og her var det frem med
godskoa, til og med Aina måtte
parkere de 10 cm høye hælene.
Vertskapet på Bøensætre serverte
fantastisk god ureist mat. Vi fikk
smake løvetann, fermenterte sådan,
pluss mye annet godt «ugress» i fra
naturen.
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The Pink Ladies.
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Ankomst hjemme hos
Hilde Rasmussen.

Lunsj Bøensætre
På tur i skogen
Våknet opp til en fantastisk dag og
morgenfuglene tok svømmeknappen,
men det var ikke oss!
Dagens etappe startet med kortesjekjøring til Hilde Rasmussens nydelige
gård. Noen klarte ikke å følge med
kortesjen og kjørte elegant forbi slik
at vi måtte etterlyse dem. Ikke så lett
å finne frem inne i skogen!
Omvisning i gårdsbutikken, garasjen
og museet rakk vi også. Makan til
ryddighet, her har nok flere noe å lære.
Kaffe og nydelig bakst ble servert og
familiebilde rakk vi også å ta.

Vertskapet.

Utsikt utover Vortungen.
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Eidsverket Herregård
Kortesjen fortsatte videre gjennom
Rømskog og både små og store stod
ute med flagg og vinket. Vi følte oss

Nyrestauret Porsche traktor.

Deilige kaker.

Familiebilde
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Våre hjelpsomme menn.
som kongelig der vi kjørte og tok
kongevinken tilbake. Derfra gikk
ferden videre til Trygve Jahre landhandleri og museum, også kjent som
Knerten og Lillebrors butikk. Her var
det mye mimring fra de gode gamle
dager. Vi rakk til og med å støvtørke
bilene før vi kjørte videre til Eidsverket Herregård på Bjørkelangen.
For en nydelig gård og for en historie
som eieren av gården fortalte om.
Den strekker seg tilbake til 1774,
med både glassverk, spigerverk,
bomullsspinneri, ljåsmie, mølle, sagbruk og kraftverk. Premieutdelingen
etter lunsj gikk over all forventning, i
hvert fall for noen av oss... årets
vinnere ble nemlig de tre fjonge frøkner med startnummer 3! HURRA!
Takk for nok en flott tur med
fantastiske damer og ikke minst de
flinke damene i jentegruppen Snill og
Grei.

Trygve Jahre landhandelmuseum.

Vinnerne Cathrine Bastiansen (i midten), Aina Åsheim og Rita Broholm.

Cathrine Bastiansen
Aina Åsheim
Rita Broholm

Eidsverket
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