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I bekken på Norefjell
Dette hendte sommeren 2004 på Norefjell GK.
- Vi var tre venner som skulle spille en runde golf en ettermiddag, og valget falt på Norefjell.
To av oss hadde bagene på ryggen, mens tredjemann var sliten og lånte seg en tralle til sin egen golfbag.
Mellom hull 11 og 12 så er det to ting som er fremtredende. Man må ned på en vei som går innover i lia,
og man må krysse en bekk ved hjelp av en bro av jernbanesviller.
Den joggende kvinnen
Vi er i godt humør, det er nydelig vær, vi har spilt OK golf, banen er flott og vi er i det hele tatt veldig godt
fornøyd. I det vi går inn på veien så ser vi at det kommer en person joggende. Vi går videre og er på tur
mot broen over bekken da vi oppdager hvordan denne joggeren ser ut. Det er en meget flott kvinne. Hun
har klær som på en måte ikke overlater noe til fantasien og blikket til alle tre kan ikke unngå å følge henne
i det hun løper forbi.
De to første av oss går over broen, mens tredjemann fortsatt står og betrakter denne kvinnen som løper
bortetter veien. Blikket hans følger henne oppover lia, og i det han beveger seg over broen - fortsatt
stirrende etter henne - hører vi hva som er i ferd med å skje.
Hjulet på tralla hadde kommet utenfor kanten av broen, golfbagen falt av og den gikk sammen med
køllene rett i bekken! Det var en utrolig ramling av tralle, bag og køller som gikk plask i vannet!
Mens vi lo så vi måtte legge oss ned på gresset, holdt tredjemann på å vasse i bekken for å plukke opp
utstyret sitt.
Latteren hørtes nok over store deler av lia, og plutselig var det denne kvinnen som hadde stoppet opp,
hun snudde seg, så etter oss og undret seg nok over hva det var vi egentlig holdt på med.
Men vi fikk hennes oppmerksomhet til slutt!

Finn Holm, Hønefoss
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