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Redaktör är som vanligt alltid en eller annan

Repris – Nästan, på GH-golfen
I våras ägde den första GH_golfen rum på Viksbergs golfklubb. Den vanns av Björn Andersson, fri-idrott.
Det har sedan dess kommit förfrågningar om golfen och även uttryckts önskemål om en repris. Tyvärr har det
dragit ut lite på tiden, men vi gör ett försök torsdagen den 25/9 och med start 13.30. Vi tänker inte boka några
tider utan räknar med att trycket på banan inte är så stort, bollränna gäller.
Platsen den här gången blir Sofielunds Golfklubb (men till våren och GH-golfen 2004 hoppas vi kunna återgå
till Viksberg). Sofielund är en ganska ung pay and playbana med 18 hål av varierande svårighetsgrad, men i stort
tämligen lättspelad. Detta märks på längden 4300m, par 67. Slopen är ”negativ”, man får inga tilläggsslag utan
tvärtom, vilken kan kännas som ett mellanting mellan utmaning och påfrestning.
Greenfee är 150:- vardagar som Du betalar själv liksom rangen (om Du vill) som kostar 40:- på vardagar (man
betalar 100:- och får en hink och när hinken återlämnas får man tillbaka 60:-). För dessa 40:- får man slå hur
mycket man vill och orkar.
Ni som känner Er hågade hör av Er till Kjell, , eller varför inte ett SMS. Som sagt inte så mycket för att boka
plats utan snarare för att vi ska veta vilka som kommer och inte tjuvstartar utan väntar tills alla är på plats.
Mer om Sofielund hittar Du på deras hemsida http://www.sofielundgolfklubb.com/.
För att komma dit kör Du E18 från Stockholm mot Oslo/Enköping. Tag av vid Skokloster/Sigtuna/Bro. Åk under
E18 och Gamla Enköpingsvägen mot Bro/Bålsta. Passera Bro-avfarten. Strax efter Bro-Bålsta GK ligger Sofielund GK, mitt på den långa sluttande raksträckan. Om Du inte har bil kan vi nog hämta vid Bros pendeltågsstation, det går ett tåg 12.10 från Centralen som är vid Bro ca 12.45.
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