
Klubbresa 2018 

Lördag den 10 mars var det dags för den årliga golfresan. Vi var 31 golfare, som flög ner till 

Barcelona. Efter en bussresa norrut kom vi till Emporda Golf och ett hotell med namnet 

Double Tree by Hilton. En jättefin anläggning med 36 hål. Två banor med väldigt olika 

karaktär.  

Forest-course där alla hålen var omgärdade av vackra pinjeträd. Dessa gav banan en fin 

inramning där alla hål var för sig själv. Men visst var det vissa, som tog sig över till andra 

banor. 

Sen var det Links-course, som var mycket öppen, många kullar, en hel del bunkrar och där 

vinden hade en stor betydelse. 

Vi spelade dessa banor varannan dag. Med lite blandade resultat. På eftermiddagarna var 

det många som slipade på sitt spel genom träning eller ytterligare spel. Vissa tog en tur till 

spa och fick lite välbehövlig massage och bastu.  

På onsdagen var de våran lediga dag och även då var det ett gäng som spelade golf. 11 

stycken åkte till Figueres och gick på Salvador Dali-museet. Sen var vi 6 stycken som åkte in 

till Girona. Där vi gick mest i den gamla delen och upptäckte många vackra platser. 

Men tillbaka till golfen. Vi hade en spännande vecka med många bara resultat. Allt avgjordes 

på sista dagen. Staffan Karlsson ledde inför sista dagen, Lotta Hiller 2:a och Olle Hiller 3:a. 

Olle kom in som segrare och Lotta o Staffan kom in med två poäng mindre än Olle. Men det 

var några emellan och lite skillnad i hcp gjorde till slut att Olle och Lotta fick samma resultat 

och blev Player of the week och Staffan kom på en 3:e plats. 

Vi vill tacka alla som var med för en jättekul resa och ser nu fram emot säsongen. 

Hälsningar 

Eva, Tomas och Fredrik 

 

 



               

               



      

 

        



                            

                            

                         



                         

                       

 

 

Tack alla medresenärer! 

Vi ses på klubben. 
 

 

 


