
SENIORKLUBBENS tur til Almerimar Golfresort, Spanien fra den 15. marts – 22. marts 2018. 
 
15. marts.  15 glade golfspillere ankom efter 2 timers buskørsel fra Malagas lufthavn til Almerimar ved 18-
tiden. Informationsmøde kl. 19.00 i hotellets bar om spilleformer, starttider samt præmier. Så vi havde alle 
travlt med at få pakket ud. Golfbags blev gudskelov kørt direkte til golfklubben, hvor de blev opbevaret 
unde hele opholdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.3. Resortet har 3 x 9 huller, rød, blå og hvid sløjfe. I dag skulle vi spille hvid og rød. 1. bold slog ud kl. 
8.48 på en bane med mange vandhuller, så alle smed mange bolde væk. Gert faldt i vandet med det ene 
ben, det er jo ikke sådan, når der skal spares på boldene, men ikke på sponsoratet. Dejligt vejr på runden, 
lidt blæst på bag-ni. Alle mødtes efter turen på klubhusets græsplæne i sol. Samling hos Gert og Henning kl. 
19.00 på nr. 319 en kæmpestor suite med 2 store værelser og 1 stort fællesrum i midten. Der er 
dagspræmier, førstepræmie i damerække og første-og anden præmie i herrerækken. Vi er 5 damer og 10 
herrer, så det er helt o.k. Lene K. nr. 1-30 p. i damerækken, Erik nr. 1-28 p. hos herrerne, Jørn nr. 2-25 p.   

 
17.3. Igen i dag hvid og rød sløjfe i en strid storm (8m/sek.) men ellers 
fint vejr, bortset fra en lille bitte byge på sidste hul. Men en kedelig 
oplevelse, da 1. hold havde slået ud kl. 9.12, kom 4 svenskere og 
påstod, de havde en tid kl. 9.20. Det gav naturligvis anledning til lidt 
diskussion, men de slog altså BARE ud, og vores resterende 3 bolde, 
måtte vente. Som altid en øl på hul 19, inden nogle timers afslapning 
på værelserne. Præmieuddeling på  319 inden middagen. Lene K.- 31 
p., hos herrerne Henning nr. 1-35 p. og Jørn nr. 2 med 27 p. 

 
18.3. Holdspil på rød og blå 

sløjfe. Desværre måtte både Ole H. og Gert melde afbud, så holdene 
måtte ændres til 3- 3 bolde og en 4-bold. En del blæst også i dag, men 
ellers pænt vejr. På blå sløjfe var der ingen vandhuller, så det sparede 
lidt på boldene. Vinder blev Inge Lise, Karin, John og PEDRO med 105 
p. nr. 2 blev Lene K.,  Lene J.,  Henning og Per Bøgebjerg med 93 p. 
19.3. Golffri dag i dag. Alle gjorde præcis, som de havde lyst til i en 
strid storm, men dejligt solskin. Alle var 
hjemme til middagen på hotellet, og havde haft en dejlig dag. 
 
20.3. Igen i dag spillede vi rød og blå sløjfe med mange vandhuller og masser af tabte bolde, så mange, at 
der måtte hentes forstærkning hos hinanden. Dejligt vejr, men stadig lidt blæst ved middagstid. Vinder 
Lene K. med 26 p. Hos herrerne kamp om 1. pladsen, men Henning vandt med 28 p. (16 på bag-ni) Erik nr. 2 
også 28 p. men ”kun”(15 på bag-ni).  

 
21.3. Kl. 9.12 slog vi som sædvanlig ud. I dag på rød-blå sløjfe i dejligt 
vejr med tiltagende vind ved middagstid. På hul 19 svigtede solen os 
desværre, der blev meget køligt, så alle bolde fik ikke så megen tid til at 

Havnen i Almerimar blot 5 min. til 
fods fra vort hotel.  

 

 

 Der står små skarpe med Brandy 
linet op på første tee-sted. 

Her ses siden af vort hotel ved solnedgang. 



hygge sig sammen. Vi mødtes allerede kl. 18.45 på 319, til restegilde og uddeling af mange præmier, både 
dagspræmier og præmier i den gennemgående turnering. Dagspræmier Lene K. 34 p. herrer Ole H. 36 p. 
Erik nr. 2 med 33 p. I den gennemgående turnering STORT til lykke til Lene K. og herrerne Erik nr. 1 og 
Henning nr. 2. Der var i øvrigt præmier til alle, flot. Hygge igen inden sengetid på den sidste aften på 319, 

 
22.3. Afgang med bus kl. 11.20 fra vores dejlige hotel med 
virkelig gode og store værelser, samt dejlig mad. Fin tur hjem, 
desværre med 1 times forsinkelse. 
 
TUSIND tak til vores hovedsponsor Gert, Hotel Højby Sø og 
tak til Karin og Ole for endnu en fin tur. 
 

 
 
 

 
Det var i øvrigt ottende år i træk, at Karin & Ole arrangerede en forårstur til 
Spanien eller Portugal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI. 
 
 

Se alle de dejlige billeder fra turen i GALLERI 
 

 


