


Kvällens program 
 

• Årets som gått 

 
• Vad händer 2014? 
 
• Kvällens meny 
 
• Modevisning 
 
• Shopen är kvällsöppen efter avslutad Kick-off 



Vi avslutade säsongen 2013 den 5 december  
 

Då var alla damer som varit med och spelat seriespel eller oldgirls 
inbjudna till jultallrik på Manheims Säteri. 

Vi var 22 damer som deltog 



Årets säsong är redan i full gång. 
 
Banan är nystädad och väntar på oss… 



 
VÅREN 

12 maj Söderköping – Bråviken 
 

19 maj Bråviken - Landeryd 

 

26 maj Bråviken - Åtvidaberg 
 

 2 juni Vadstena –Bråviken 
 (Vadstena vill byta dag) 

 

 9 juni Bråviken – Mjölby  

 
8 september Avslutningstävling kl. 10.00 på Motala 

 

 

 

 

HÖSTEN 
4 augusti Norrköping - Bråviken 

 

11 augusti Bråviken - Finspång 

 

18 augusti Vreta Kloster - Bråviken 

 

25 augusti Bråviken - Motala 

 



 
11 maj 
25 maj 
  1 juni 
  8 juni 
10 augusti 
24 augusti 
  7 september 
  
Ni som är intresserade av att spela seriespel, 
men har ett HCP över 18 är välkomna att spela, 
men tyvärr måste Ni då spela på HCP 18.  



Onsdagsgolfen fm 18 hål 

 

•  Startar 7 maj kl 10:00  
 
Anmälan sker på golf.se 

•  
 Två klasser; tävlingsklass och sällskapsklass 

•  
 Startavgift: 20 kronor 

•  
Hela spelprogrammet finns på hemsidan 



Onsdagsgolfen em 9 hål 
 
•  Startar 7 maj kl 17:30 

 
•  Ingen föranmälan  

 
• Samling vid dagens niohålsslinga  

 
• Två klasser; tävlingsklass och sällskapsklass 

 
• Startavgift: 20 kronor  

 
• Hela spelprogrammet finns på hemsidan 

 
 



Sillslaget 18 juni 

 

• 18 hål startar kl 15:00 

•   9 hål startar kl 17:00 

 

• Gemensam avslutning med silltallrik 

 

• Startavgift 100:- inkl silltallrik  

 

• 18 hål anmäler sig för spel på golf.se 

 

• Samtliga anmäler sig för silltallrik till Golfhuset 

  



Matchstegen 

 

• Sista anmälan 30 april 2014 

 

• Spelomgångar med sista speldatum  

 



Birdieträdet 

 

• Birdieträdet kommer att finnas i damernas 
omklädningsrum 

 



Hemlig resa 

 

• Tisdag 3 juni 

• Samling på golfklubben kl 08:00? 

• Anmälningslista finns ikväll 

 



eva.a 
 
 
eva.a är en klädbutik med ett brett sortiment av 
damkläder i storlekarna 36–50.  
 
Drottninggatan 27 i centrala Norrköping.  
 
 



Träningsmöjligheter 

 

• Tjejträning – måndagar start 28/4 kl 10:00 – 11:30                                                                              

                       torsdagar start 24/4 kl 18:00 – 19:30 

                       Pris100:-/tillfälle 

 

• Regelkurs teori     14/5 kl 18:00 – 20:00 

                   praktik 28/5 kl 18:00 – 20:00 

                   Pris 250:- inkl kursmaterial 



 

 

 

Vi ser fram emot en ny golfsäsong med alla 
damer på Bråviken. 
Ni kan alla bidra till vår målsättning genom att 
delta i våra trevliga tävlingar under vår, 
sommar och höst. 
 
 



 

Välkomstdrink  (cider) 

 
Laxkotlett med romsås kokt potatis 

Sallad, bröd, smör, lättöl, läsk eller vatten 

  

Fruktsallad med lättvispad grädde 

  

Kaffe och liten kaka  

  

PRIS: 100:-/pers 
 
 Välkommen till bords! 
 


