
SENIORKLUBBENS FORÅRSTUR. 
 
 
Ole og Karin Hahn havde igen i år arrangeret en tur for Seniorklubben.  11 golfere deltog i en dejlig tur til  
Valle del Este i Andalusien fra den 16-23. marts. Vi ankom til hotellet ca. kl. 17.30 og skulle mødes i 
restauranten kl. 19.30, så der var fart på. Efter buffeten var det sengetid for søndag skulle 1. bold allerede 
slå ud kl. 8.30. 

 
Vi spillede ”vores” bane i meget varmt sommervejr, (28 grader) 
og da det er en meget kuperet og ukendt bane, var det en 
anstrengende runde. Dagens vindere blev Inge Lise E. og Sven I. 
 
Mandag den 18.3. var der busafgang kl. 10.40. Vi kørte ca. 1 time 
i en ”flyvende bus” til Mundos Aqulion, en meget smuk bane 
beliggende i et bjerglandskab. Banen spillede Seniorklubben 
også i 2013. Det er en svær bane med brede kløfter, så alle 
herrerne spillede fra blå tee. Efter turen, øl indenfor i klubhuset, 
fordi vejret var 10-15 grader køligere end i går. En stor øl 

væltede, da den blev sat mellem 2 borde, så tjeneren måtte tørre både borde og gulve af. Derefter skulle 
han demonstrere, hvordan uheldet var sket, og så væltede endnu en øl til stor morskab for os (måske ikke 
tjeneren). Dagens vindere Inge Lise E. og Per B. 
 
Tirsdag den 19.3. kl. 9.06 slog første bold ud på Valle del Este i 
overskyet og blæsende vejr, men ingen regn. Alle kom godt rundt i 
dag, for vi kendte banen og temperaturen var bedre golftemperatur. 
I dag spillede vi holdspil med 2 pedroer, som var sat til 18 point. Hold 
2 Ole H,. Per B., og Alice I. vandt. Buffet og samling som altid kl. 
19.30. 
 
Onsdag den 20.3. golffri dag, hvor alle nød tilværelsen og gjorde, 
hvad man hver især havde lyst til, men alle samledes igen til buffeten 
kl. 19.30 og derefter, som altid, sammenkomst i baren. 
 
Torsdag den 21.3. Busafgang kl. 9.00 til Dessert Springs, hvor vi slog ud kl. 10.00. En meget anderledes 
bane, nøjagtig som man forestille sig dem i Texas eller i Arizona. Smuk, velholdt og dejlig bane, alle var 
begejstrede. Øl i klubhuset, der også var bygget i Wild West stil. Dagens vindere Lene K. og Sven I.  

 
Fredag den 22.3. slog vi først ud kl. 11.39. Det var et rigtig 
dejligt golfvejr, så det var en god runde på vores bane, som vi 
efterhånden kendte godt. Selvom vi var sent inde, fik vi 
selvfølgelig den traditionelle øl inden badet og middagen. 
Dagens vindere Inge Lise E. og Ole H. I den gennemgående 
turnering var der 1. og 2. præmie. Inge Lise E. blev vinder hos 
damerne, nr. 2 blev Lene K. Hos herrerne løb Sven I. med 1. 
pladsen, Ole H. nr. 2. 
 
 
 

STOR tak til sponsorerne af disse flotte præmier HOTEL HØJBY SØ og CADDIE GOLFREJSER. 
 



Lørdag den 23.3 afrejse fra hotellet kl. 12.15. til Alicante lufthavn, hvor flyet lettede kl.16.15. 
 
En dejlig golftur med variende og spændende baner og som altid et godt socialt samvær. 
 
A.I. 
 
 

 


