
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jerslev den 13 marts 2016 

Nyhedsbrev nr. 6 
 

Hej Alle Spaniens Golfere 

Så har rejsekonsortiet haft møde og her er lidt oplysninger: 

Mødetid i Ålborg lufthavn lørdag den 2 april kl.18.30. Du må have håndbagage op til 
10 kg og kufferten må vej 20 kg – golfudstyret må også vej 20 kg – spørg evt. 

Preben L. om hvad overvægt koster ! 

Der er sengelinned og håndklæder i lejlighederne, men du skal selv medbringe 
badehåndklæde til stranden og poolen ! 

Vi har ikke den helt rigtige adresse på alle lejlighederne, men lejlighed 1 har adresse  

7B Calle Mar 01389, Cabo Roig N332 Orihuela Costa  Blanca. Lejlighed 2 og 3 ligger 

på gaden der hedder Calle Tierra ca. 100 fra hinanden. 

Spilleprogrammet er også fastlagt helt og aldeles af Rejsekonsortiet. 

Søndag spiller vi med første starttid kl. 10.30 på La Finca. Hus 1 lægger ud, 

derefter hus 2 og 3. Vi spiller stableford om 1-12 point, og hus mod hus, 3 til hver 
vinder 2 point til nr. 2 og 1 point til nr. 3. 

Mandag spiller vi med første starttid kl.10.00 på Lo Romero. Lodtrækning om 
starttider. Vi spiller slagspil om 1-12 point samt vi trækker en makker og spiller om 

point, 1-6 point. Man kommer nødvendigvis ikke til at spille med den makker man nu 
skal dele point med. 

Tirsdag spiller vi med første starttid kl. 10.33 på Las Ramblas. Lodtrækning om 

starttider. Vi spiller slagspil om 1-12 point samt put på runden ½ til 6 point.  

Efter tirsdagens runde bliver alle point halveret så alle stadig har en chance for at 

vinde ! 

Torsdag spiller vi med første starttid kl.9.48 på Villa Martin. Vi spiller slagspil og put 

på runden efter samme princip som tirsdag. Holdsammensætningen – 9-12 starter 
5-8 og 1-4 starter sidst. 

Fredag spiller vi med første starttid kl. 10.00 på Roda. Vi spiller slagspil om 1-12 

point og put på runden ½ til 6 point. Holdsammensætningen – 9-12 starter 5-8 og 
1-4 starter sidst. 

Man spiller max 3* hullet dvs. par 4 – 3*4 slag derefter skriver man 12 slag – spiller 
vi put på runden placerer man bolden ved den der er længst væk på green   

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER KL. 18.30 DEN 2 APRIL I ÅLBORG LUFTHAVN 
 
 

Med venlig hilsen 

Det Nye Rejsekonsortium 

Preben Købmand & Morten Kaffemand. 


