Turen til Porto Santo fra den 4. FEB til den 11. FEB 2022

Vores bordkort på 4 borde

Fætter Per, 3. pilot Karin og Chefen

Susanne og Jan på ved til terminalen.

Så venter vi på bussen

Vores Hotel VILA BALIERA

Udsigten fra Hotellet ned mod Snack Baren

Her de ivrige vandre, der gik ud til Calheta ”Verdens Ende” for at få en dejlig kold øl – og så var der
ØV Lukket, så gik vi 3 km hjem igen. Men en dejlig tur langs stranden, og så havde Snackbaren
åben, stedet vi sluttede af på hver gang vi var ude og spille (All inklusiv, jo, jo)
Vi var 22 medlemmer fra Karup, 6 fra Varde og 2 fra København, og så desværre 2 fra Vejen der
måtte melde afbud grundet en sprængt akillessene, og et par fra Klokkeholm med Corona.

Billeder fra Golfbanen, og herunder fra klubhuset, hvor folk er ved at gøre sig klar til turen ud.

Herunder udsigten fra Klubhuset mod Hul 10

Efter spil var det godt med en Stor Øl

Her udsigten fra Klubhuset ned til Hul 18, 510 m fra Gul par 5, der slutter med at slå over en sø.
Jo vi fik rigtig prøvet nogle svære huller, men efter 5 spilledage blev vi bedre og bedre. Der var
enkelte spillere der meldte om mange bolde (10 – 12 stk.) der blev væk i søer og klippesprækker.

Lidt hygge på Hotellet om aftenen
Vi samledes ved forskellige borde og raflede ”Meier”, og ved andre borde som herunder, hygge og
snak og dagens spil.

Else havde fødselsdag og fik en fl. Champagne af Hotellet, ”Tillykke Else”, men den blev udsat som
præmie den sidste dag, og vinderne blev: Carl og Ole med 31 point, og de siger SKÅL.

Fredag aften kl ca 1800 var vi alle hjemme igen og godt trætte. Mange har udtrykt ønske om at gøre
turen igen i 2023, og mange har tilkendegivet at det var en rigtig dejlig tur, for med en pris af 6000
kr. pr. næse, var lysten stor, så det må vi jo arbejde på, Porto Santo igen eller måske til et andet
sted. Vi får at se hvad det bliver til. Jeg siger TAK for den gode stemning.
Med venlig hilsen
Ole Johnsen

