Hej Golfvänner
Nu börjar det närma sig KM och vi hoppas alla känner sig taggade.
Idag har golfsektionen haft möte och kommit fram till följande:
Damerna spelar slingan gul/röd och herrarna grön/gul.
Första starttid är 12.20 men vi kan eventuellt få gå ut lite tidigare så alla ska vara startklara
12.00.
OBS Tänk på att det är omställning till vintertid natten mellan lördag/söndag
Greenfee/avgift ska betalas i shoppen och eventuella buggies ordnar ni själva med klubben
Mat €25 och tävlingsavgift €5 betalas till Anders och Gunilla som samtidigt delar ut
scorekort och som också lämnar information om längsta drive och närmast hål
Scorekorten samlas in av Anette

Vi tävlar om KM herrar och damer (slag),
Poängbogey totalt, dam, herr och äkta par
Längsta drive d och h, närmast hål d och h

Nedan förslag till bollar (som kan ändras om någon faller bort pga sjukdom)
Dam 1
Nina Persson hcp 23.1
Anette Kraftling hcp 25.6
Inger Fugedi hcp 28.0
Dam 2
Lena Bengtsson hcp 26.3
Birgitta Andersson hcp 32.7
Britten Rydström hcp 29.5
Marita Edvardsson 27.0
Dam 3
Kerstin Rydin hcp 25.5
Gunilla Malmfält hcp 19.7
Cecilia Hörberg hcp 19.4
Taina Wagelius hcp 18.2
Herrar 1
Staffan Rydin hcp 26.5
Svante Björk hcp 25.0
Christer Kraftling hcp 20.3
Herrar 2
Tord Bengtsson hcp 19.8
Janos Fugedi hcp 21.3

Bengt Hörberg hcp 21.0
Herrar 3
Alf Sandström hcp 21.7
Tommy Persson hcp 23.4
Peter Lindvall hcp 24.5
Herrar 4
Stefan Andersson hcp 28.2
Henrik Hermansen hcp 28.5
Bo Kidmark hcp 27.4
Orvar Lundberg hcp 24.6
Herrar 5
Göran Magnusson hcp 16.0
Anders Malmfält hcp 12.8
Sture Rydström hcp 19.3
Seppo Silander hcp 11.5

Var vänliga kontrollera era hcp och anmäl ändringar så vi får rätt på scorekorten
Vi räknar med att äta klockan 18.00 på klubben hål 19

Meny
Förrätt
Ensalada de la Casa, tartar de atun rojo och figatells de sepia
Varmrätt
Corbina a la sal con patatas y verduras
eller
Carillada de ternera con arroz
Efterrätt
Mil hojas sobre salsa inglesa
samt husets vin, öl, vatten och kaffe ingår

Val av fisk eller kött måste skickas till golf@a-nordica.eusenast tisdag 24 oktober

Vi ser fram emot en kul och trevlig dag tillsammans.

Anette för golfsektionen

