GH:aren nr 3 (emejl) i nådens år 2003

Redaktör är som vanligt alltid en eller annan
och med reservation för ett eller annat feltyrck

Vi åxå än en gång puffa för GH-golfen
GH-Golfen, snart en tradition !
Det är många i GH-kretsen som har tagit till sig spelet med den lilla bollen och de många
klubborna (och ännu fler slag). Förra året samlade vi deltagare från Fri-idrott, Orientering och
simning. I år har vi även deltagare från Bowling (hittills, det finns fortfarande plats för fler).
Regerande GH-mästare är Björn Andersson, fri-idrott.
Vi försöker samla till en gemensam golfrunda Torsdagen (eftermiddagen) den 13/5 med utslag runt 13.30. Spelplats beror lite grann på hur många vi blir. De alternativ det står mellan är
Viksbergs Golfklubb sydväst om Stockholm och Grödinge golfcenter som ligger mellan
Tumba och Södertälje. Viksberg har drygt tio år på nacken och är omväxlande, trevlig och
spännande. Grödinge är yngre och är en pay-and-pay bana också av hygglig kvalitet. Greenfee
är 300 kr (Viksberg) om vi kan gå ut före kl 14.00, annars 400 kr. Grödinge kostar 220 kr
(inklusive förbokning).
Hemsidorna ger ytterligare info: http://www.golf.se/golfklubbar/viksbergsgk/
http://www.grodingegolfcenter.se/
Efteråt samlas vi som vill i restaurangen/serveringen och berättar om alla våra lyckade utslag,
chippar och puttar, glömmer de dåliga slagen och (bort)förklarar varför det inte alltid gick
som det skulle. Inget är subventionerat, Du betalar ordinarie priser för greenfee och för restaurang.
Föranmälan är det självklart, och Du anmäler Ditt intresse Som alltid när det gäller golf
gäller lugn backswing och säker uppställning, vi vill ha Din anmälan senast torsdag 6 maj!
Också givetvis åxå

GH-varpan med eller utan Boule
De senaste årens upplaga har blivit Boule utan Varpa. Vi utlyser i alla fall årets GH-varpa
och den äger rum torsdagen den 3 juni kl. 18.30. Inkastning från 17.30. Kända kastare behöver ej föranmäla, men väl nytillkomna samt boulare. Efteråt intages traditionell torsdagsmåltid. Öl och vatten finns, starkare drycker må medföras av respektive tillresande efter var
och ens tycke och smak. Anmäl till Kjell G eller Janne Falk, telefon och epost enligt ovan.

Glada hälsningar från oss i GH !

