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Den 12 mars var det dags för den första gruppen från Sala GK, att åka på golf resa. 
Det var Tomas Bergling, som med 43 entusiastiska golfare åkte från ett snöigt Sverige till ett soligt Spanien. 
 
Vi flög till Alicante, därifrån åkte vi buss 25 minuter norrut till Bonalba. Det är en 18 håls anläggning, med en rolig 
och varierande bana. Den är ganska kuperad och har väldigt kluriga Greener.  
 
Spelet var väldigt varierande. Våra suveräna lagledare kämpade verkligen för att lagen skulle göra sitt bästa. 
Bengt Malmgren och Siv Bäcklin Englunds lag ``Jugaderos Fenomenales´´ kämpade på hela veckan, men det 
räckte inte ända fram. Det vinnande laget första veckan blev Hans Erik Lindfors och Charlotte Gunnarssons lag 
``Det bästa Laget´´. 
 
Player of the week blev Hans Nordin och player of the week på damsidan blev två stycken, Ann-Marie Sahlin och 
Louise Malmgren. 
 
Under veckan hade vi även en spelledig dag, då valde några att åka och spela en annan bana närmare Alicante. 
Ett gäng åkte in till Alicante och shoppade och kollade på lite sevärdheter. Vi får också passa på att tacka Bengt 
Malmgren, som ordnade med ett Jazz-band, som kom till hotellet och spelade på vår avslutnings kväll. Det var 
väldigt trevligt och uppskattat. Sen var det dags för första gruppen att åka hemåt.  
 
Då var det dags för grupp två, 34 hungriga golfare, att ta över och hålla tempot uppe. De kom ner den 19 mars 
och även de hade fem golfdagar. Det spelades och tränades flitigt på den andra veckan. Under denna vecka kom 
resornas bästa resultat, Isabelle Johansson spelade ihop 37 poäng. Hur hon fick i puttarna är för mig en gåta, 
eftersom Isabell spelar på hcp 4. Men de kanske inte var lika långa som vissa andras puttar???  
 
Även denna vecka var det två lag som fick tampas mot varandra. För lag ``Jugadores Fantastico´´ var Fredrik 
Bergling och Hanna Eljansbo lagledare och deras lag kämpade allt vad de kunde. De måste verkligen tack Hanna 
för den fina solosången. Hanna sjöng för laget och deras kamp att komma i kapp, men tyvärr räckte det inte.  
``Los Albas´´ Hans Görjevik och Ann Frisks lag vann. 
  
Player of the week på herr respektive dam sidan blev Lars Grundkvist och Isabelle Johansson. 
 
Även den här veckan hade de en ledig dag. Då var det shopping, träning och vila, som prioriterades. 
 
Deras sista dag innan de skulle åka hem, var det en Open-tävling på banan. En tröst är att även de spelarna fick 
kämpa med puttarna!!! 

 


