Ta med en kompis till Golfens dag 26 maj!
Lördag 26 maj är det Golfens dag i hela Sverige och vi på Snöå
GK kommer att bjuda på massor av roliga aktiviteter och prova
på golf.

Du som medlem är hjärtligt välkommen – gärna tillsammans med familj och
nyfikna icke-golfande vänner.
Golfintresset i Sverige är rekordstort! Antalet golfmedlemmar har
ökat fyra år i rad och det är många fler som är nyfikna och funderar
på att börja spela. Golfens dag är ett perfekt tillfälle att fånga upp
intresset. Därför bjuder vi in alla att testa att spela golf, umgås och
njuta av vår fina miljö.
För att vår Golfens dag ska bli riktigt lyckad behöver vi din hjälp!
Boka in lördag 26 maj i din kalender och ta med familj och vänner till
en rolig dag på klubben. Marknadsför gärna dagen genom att dela
våra inlägg i sociala medier och var med och sprid golfglädje i hela
Sverige.
Preliminärt tidsschema:
 10:00 Golfens dag öppnar
 10:00-13:30

Puttävling för besökare samt medlemmar med fina priser.

 10:30-12:00

Visning av maskiner, som grenklippare, bunkerkatta m.m.

 13:30 Tävling för våra passiva medlemmar med fina priser.
 14:00 Tävling för blivande golfare 1:a vinst Gratis Gröna Kortkurs 1800 Kr.
Hela dagen: Kom och prova på Golfäventyret. Prova att slå på rangen med gratis bollar hela
dagen. Våra instruktörer ger råd och instruktioner. Specialerbjudanden på nybörjarkurser.
Vi bjuder på korv och fika uppe på vår vackra Loge.
 Nic:s bjuder på härlig slush (isglass) uppe på Logen.
 Ni är även välkomna att prova på vår mycket uppskattade foot-golfbana.
Vi behöver också vara många från klubben som ser till att alla besökare har kul och känner
sig välkomna.
Är du intresserad av att hjälpa till med olika aktiviteter inför eller under själva dagen –
kontakta projektledare Lasse Hellgren 0731 810 661 Mail: lassehellgren@bahnhof.se.
Läs mer om Golfens dag på www.snoagk.se/golfensdag samt www.golfensdag.se.

Hoppas att vi ses!
Projektledare
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