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KOM M IT TÉER
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Damkommittén
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Under 2016 ökade antalet golfspelare med 10 000. Detta innebär
att det just nu finns 460 000 registrerade golfspelare i landet. Egentligen är det endast fotbollen som kan uppvisa en större aktivitet.
Golfen medför i alla åldrar en möjlighet att bibehålla en aktiv livsstil
på ett roligt och varierat sätt.
Samtidigt är golfen en utpräglad tävlingsidrott. Vårt lands många
duktiga golfspelare bland både män och kvinnor, har naturligtvis
starkt bidragit till att golfsporten växer.
För att rida på en positiv våg har Svenska Golfförbundet tagit initiativet till att i år och kommande två år arrangera en Golfens Dag.
En planeringsgrupp, bestående av undertecknad, Anne-Marie Westling och David Andersson hoppas och tror att alla medlemmar i
Götaströms GK kommer att hjälpas åt att göra 20 maj till en intresseväckande marknadsföringsdag för golfen.
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Därför skickar vi dessa uppmaningar till
alla medlemmar i Götaströms GK:
- Hjälp till att marknadsföra ”Golfens Dag”
bland alla du känner
- Ta med dig en vän, granne, släkting eller annan
bekant till ”Golfens Dag”
- Kontakta Tommy i receptionen om du kan ställa
upp som funktionär den dagen
Kennet Adolfsson
ordf. Götaströms GK
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HUVUDSPONSORER

Till alla nuvarande golfspelare i Götaströms GK
Hur kan vi alla hjälpas åt att uppmuntra varandra i vårt golfspel?
Styrelsen vill i olika avseenden bli bättre på att stödja och uppmuntra alla våra medlemmars golfspel, men kanske framförallt de
som har hcp 36-54. Härnedan ser du några av de åtgärder vi vill
genomföra:
- Söker du någon som du kan spela golf med?
Kontakta i så fall Tommy i receptionen. För de som har kontaktat
Tommy kommer vi sedan att försöka hitta lösningar. Allt bygger
dock först på att du hör av dig till Tommy.
- Vill du spela på en kortare bana?
Vi kommer att skapa en kortare bana genom att markera en tee
framför den röda. Denna tee kommer vi att kalla ”orange tee”. 		
Den kommer att ligga ca 60-70 m framför nuvarande röd tee på
de längre hålen. På korthålen kommer man att slå ut från samma
plats som för röd tee. Totallängden på den orange banan
kommer att bli 4 000 m., d.v.s. 944 m kortare än från röd tee.

MEKANISKA AB

- Vill du spela fler tävlingar?
Alla som har hcp mellan 36 och 54 kommer vid klubbtävlingar
(gäller dock inte söndagsgolfen) att få spela på sitt hcp och inte
som tidigare på hcp 36. Vi arbetar för att samma regel också
kommer att gälla i tävlingen ”Golfköpingsmästaren” i juli månad.
- Vill du följa med och spela golf hos någon av våra grannklubbar?
Förhoppningsvis kommer vi att inleda ett samarbete med några
grannklubbar för att skapa tillfällen då man kan komma till
varandras golfklubbar och spela golf under trivsamma och
otvungna former. Vi kommer att rikta dessa aktiviteter mot de
som har handicap 36-54.

200 meter från golfklubben

– Restaurang – Café - Kiosk –
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SVERIGE

PORTO BETALT

VÄLKOMMEN TILL
”GOLFENS DAG”

T I D N I N G S S P O N S O R E R :

Lördagen 20 maj
kl. 10.00 – 13.00
Vi bjuder på en trivsam fm.
för hela familjen!
Vi ger alla chansen
att vinna miljonen!
Programpunkter som kommer
att genomföras under hela fm.
- alla som vill får prova på golf på
drivingrangen
- alla som vill får prova på att slå
några slag ute på banan
- alla barn som vill får prova på golf
med lite större och mjuka bollar
- alla mindre barn får tillfälle att åka
en runda i en golfbil
- alla som vill får delta i en
puttningstävling
- alla bjuds på grillad korv
- alla som kommer in till
receptionen får en gratislott
- alla som är närvarande deltar i
dragningen kl. 13.00.
Vinstlista: en Sverigelott på var 4:e
lott!!!
OBS!
Kl. 11.00 startar en promenad utefter
Fågelforsdammen (en del av ”Naturoch Kulturstigen”) för de som önskar.
Ola Hugosson leder promenaden.

Telefon: 0370 - 253 30

ÖVRIGA SPONSORER: Bengt  &  Lotta • CSS  Städ • Delta  Peaks
GEJI  Industri • GT  Svets • Grunditz  Rör • Gärahovs  Bygg
Handelsbanken • Hettich • Ica Supermarket • Länsförsäkringar
Microstyr • PH  Larsson  Fastighet • Skilltryck  AB • Stigab
Syntema • Tandvården  Skillingehus • Thomas  Kimmehed  AB
Tools • TT  Storkök • Vaggeryds  Chark • Vaggeryds  Kommun
VSBO • Vaggeryds  Näringslivsråd • VaggerydsTorget
Wide  Team • Wrent • WWSL • Åbergs  Trafikskola • Ångtvättbilen

S A M T    A L L A    V Å R A
10 0 0 - K R O N O R S S P O N S O R E R !

