
Val d'el Este 2010 
 
Nu har vi varit i väg på årets golfresor med medlemmar och även några icke medlemmar. 
 
Precis som förra året åkte vi till Vale del Este ca 20 mil Söder om Alicante. Det är ett fint golfresemål för de som 
åker för att spela golf. Hotellet ligger precis vid banan och tränings anläggningen är precis utanför shopen. 
 
I år var det så många deltagare att det blev två resor. Den första gruppen åkte den 6:e mars. Det var bra 
golfväder inget regn. Det spelades flitigt med golf eftersom vi har heldags greenfee. Det gör att man är ganska 
trött efter middagen på kvällen. Men någon vända till Kareoki baren blev det. Den första veckan var det 30 
personer, som kämpade på och player of the week blev Tobbe Pettersson och Karin Wiskirchen. Första veckan 
var det lag 1 med kaptenernaHans Görjevik och Anette Strandberg, som vann Ryder Cup.  
 
Andra veckan var det 36 tappra golfare, som fick göra extra uppoffringar de första tre dagarna, eftersom 24 
golfbagar inte kom med planet. De 12 som stod med sin utrustning delade med sig och sen fick vi tag i 8 halvset i 
varierande kvalité. Det var en upplevelse både golfmässigt och samarbetes mässigt. Gruppen gjorde det otroligt 
bra och när klubborna väl kom efter tre dagar var alla jätte sugna och se om de kunde förbättra sitt spel. På lediga 
dagen åkte 29 st till Dessert Springs, en fantastisk golfbana 20 min från hotellet. 
 
Även denna vecka var vädret bra och det blev bara varmare och varmare. 
 
Player of the week blev Hans Nordin och Anna Domberg. Den andra veckan var det lag 1 med lagkaptenerna 
Hans Erik Lindfors och Ann Marie Sahlin, som vann. Men det var en hård kamp mot lag Los Diablos Elegantes. 
 
Ett litet bildgalleri från båda resorna kan ni se HÄR. 
 
Tack för två fantastiska veckor. 
 
Tomas, Fredrik och Eva  

 

http://www.bergling-golf.se/upload/golfresor/spanien2010/

