NORRKÖPING 20-03-2017
Information och intresseförfrågan H 65 inför golfsäsongen 2017
Hej Golfgubbar!
Golfsäsongen börjar ju närma sig (nåja) och en del har ju redan tjuvstartat här på hemmaplan
och andra har den ju sedan länge spelat på varmare breddgrader.
Bråviken GK har flera lag som spelar i olika nationella serier.
För vår del så spelar vi i Mellansvenska Veteranserien H 65 – Div. 3 Södra.
Är man intresserad av att följa spelschema, matchresultat och tabelläget under säsongen går man in
på Mellansvenska Veteranseriens hemsida och klickar sig fram till vår grupp.
Www.msvgolfserier.se/H65 div 3/södra
På Bråviken GK hemsida finns också informationen om H 65; Klubben – Kommittéer - Oldboys –
H 65.
Årets första match spelas den 9 maj kl. 1000 mot Waldemarsviks GK, på hemmaplan.
Vi spelar totalt 9 matcher och den avslutande rundan är den 15 augusti mot Vreta Kloster 1, borta.
Lagen består av 6 spelare och vi spelar matchspel.
För dem av er som sällan eller aldrig spelar matchspel och vill pröva på, så finns det utmärkta
möjligheter på måndagar kl. 0800, på Bråviken.
Ja, gamla matchspelsrävar är ju också välkomna,förstås.
Torsten Hjärtström arrangerar då och sedan flera år tillbaka sina måndagstävlingar, med en månatlig
utflykt till en bana i regionen.
torsten.hjartstrom@telia.com
+4611319042
+46705319042
( se bilaga )
För att få lite bättre koll på hur många av er som är intresserade och kan tänka dig att var med och
spela i H 65-laget vill jag ni meddelar det till mig.
Så hör gärna av er med ett mail om så är fallet.
Det enda krav som ställs,” ja ,frånsett att man slår låååångt & rakt, har vassa mellanjärn, bra närspel
och en het putter” ;-) ?!?,( och det har vi väl alla ? understundom???) är att man spelar på Hcp +26
eller lägre.
Avslutningsvis vill jag tacka Björn Hansén för ett bra jobb som lagledare, under de två år som
han ” ha hatt hann' omet'” och hoppas han vill vara en del av laget även i framtiden.

Vänliga Golfhälsningar!!!
jajje pettersson
lagledare
Skiljegatan 5
602 30 Norrköping
+46702500034
jajje.p@gmail.com

