
Seniorklubbens forårstur 2017 

 

Søndag den 19.marts drog 16 seniorklubspillere til Meliâ Villaitana golfresort i 

Spanien. Vi blev afhentet af en meget lille bus i Alicante lufthavn og med stort 

besvær fik vi plads til kufferter og golfbags ved at bruge mellemgangen og 

med håndbagage på skødet gik det. Sikkert ganske ulovligt, der var da også 

flere, der var lidt nervøse. 

 

Vi blev indlogeret på et utrolig smukt og anderledes hotel, bygget i borgstil og med 

dejlige ørkenfarver. Lige udenfor døren lå 2 fine og meget forskellige baner, Levante 

banen en par 72 bane designet af Nicklaus, og Poniente en meget kuperet par 62 

bane, hvor der gudskelov var ”tvungen” buggy. 

 

Mandag den 20.3. spillede vi i dejligt forårsvejr Levante en fin og mega lang bane. 

 Dagspræmier damer 1. Alice, 2. Lene S.- herrer 1. Jørn, 2. Ole H. 

 

Tirsdag 21.3. Poniente banen. En smuk og meget svær bane, hvor alle mistede ca. 8-10 slag.  

Dagspræmier damer 1. Lene K., 2. Aase - herrer 1. Erik, 2. Gert. 

 

Onsdag 22.3. Levante banen. I fint vejr spillede vi holdmatch, som altid er en sjov matchform.  

Hold 3. Erik, John, Ole H. og Lene S. vandt, Hold 1. Karin, Lene J. Per og Jørn blev nr. 2, og nr. 3 blev hold 3, Lene K. 

Aase, Sven og Gert.,                                                                                                                                                                                                                                                                        

Torsdag den 23.3. var fridag, hvor alle gjorde, hvad man havde lyst til. Desværre var denne dag lidt for kølig til at 

ligge ved poolen, så mange tog en tur til Benidorm, ca. 4 km. fra vores resort.  

 

 



Fredag 24.3. Poniente banen i dejligt vejr, men stadig en smule køligt p.g.af vinden.  

Dagspræmier damer 1. Alice, 2. Inge Lise – herrer 1. Jørn, 2. Erik. 

 

Lørdag den 25.3. Inden aftenbuffeten var der uddeling af præmier til  

dagsvinderne og vinderne i den gennemgående turnering.  

  

Dagsvinder damerækken   1. Lene K., 2. Inge Lise –  

herrer 1. Jørn – 2. Ole H.  

I den gennemgående turnering.  

Damerækken 1. Lene K. -2. Lene S. – 3. Aase-  4. Karin.  

Herrerækken 1. Jørn - 2. Ole H.- 3. Erik - 4. Gert - 5. Sven. 

 

 

                                                                           

                                                                          Hver aften mødtes vi kl. 19.10 til præmieoverrækkelse og orientering. Efter                                                        

                                                                          en dejlig buffet fra kl. 19.30 var der social samling hos Gert, der havde fået                                                                                                                                                                                                               

.                                                                         en junior suite, hvor vi alle kunne være. 

 

 

 

En dejlig tur med fint vejr og godt socialt samvær. 

En stor tak til vores sponsorer Krone Golf og Hotel HøjbySø samt til Karin og Ole for et godt arrangement. 

A.I. 

 


