
Familjeresan för alla 
        
 
För en tid sedan beslutade Seniorklubben att bjuda in alla medlemmar till 
en golfresa – innan säsongen börjat på allvar här – och för att skapa ökade 
möjligheter att umgås över alla åldersgränser. 
Vi valde Kreta och det 5-stjärniga Creta Maris hotell där vi kan kombinera 
en alldeles utmärkt golfbana (ett mästerverk skapat av Bob Hunt, invigd 
2003) med snart sagt alla andra aktiviteter och upplevelser som vi tror att 
våra medlemmar kan vara intresserade av. På hotellet, med en privat 
strand, och fina samlingspunkter kommer vi att kunna träffas efter dagens 
händelser. Det blir en resa med valfrihet – egna program eller organiserade 
med andra vänner och nya och gamla bekanta. Servicenivån är hög!  
        
Lite mer om golfen. 
   
Banan i sig är modern och utformningen väldigt väl genomtänkt. Den kan definitivt delas 
upp i två olika delar: Karg, öppen ”Arizona-stil” och lummig, mjuk parkbana. 
De olika delarna ger en bra variation och allt är i absolut bästa skick.  
På de första nio spelar man den öppna Arizona-delen där det verkligen gäller att hålla 
sig på fairway för att undvika den svårspelade "waste arean". Inte minst på hål 6, som 
kommit att bli den unga banans signum. Ett spektakulärt par 3 där man måste spela sig 
över en djup ravin för att nå en krävande platågreen.  
De sista 9 hålen har en annan karaktär och här visar sig Kreta från sin bästa sida. 
Parkbana av bästa sort med utmanande och roliga hål, dessutom med en storslagen 
utsikt som etsar sig fast på näthinnan.  
Banan är inte så lång, om man inte spelar från backtee, så här gäller det att spela med 
insidan då precision prioriteras.  
När 18 hål är avklarade kan man med fördel ta plats på klubbhusets solsäkra terrass. 
En svalkande dryck och njut när Du vilar blicken över 18:e green. 
Eftersom avståndet mellan green och tee är ganska långt i vissa fall har vi inkluderat en 
golfbil i priset. På klubbhuset kan Du dessutom förvara Din utrustning i eget skåp – inget 
släp alltså. 
Vi har en svensk golfvärd, som kan bistå Dig med det mesta.  
Vill Du veta mer om golfen: kontakta Jonas på Out of Bounds (se sid 1) 
 
När Du anmält Dig kommer vi att skicka ut intresseanmälningar och mer 
information om Dykcentret (PADI), tennis etc etc – så att vi kan göra  
bokningar (om det behövs)  
 
 
För Dig som undrar: Vi planerar inte någon ytterligare familjeresa till hösten eftersom 
SSLF kommer att ha en konferens utomlands då. Vi kommer igen med ett spännande  
resmål under 2008. Önskemål och tips tas gärna emot av Kjell Jönsson, SLHF. 


