SE-SAM: Golfen 2019
Härmed inviteras alla golfande medlemmar i SE-SAM och KVK till den traditionella
SE-SAM: golfen.
Datum: Torsdag 5/9

Första start kl 12.00

Plats: Sigtuna GK, som utsågs till ”Årets Golfklubb 2015” av Sveriges golfjournalister.
Vi spelar ”SE-SAM Classic” i likhet med tidigare år.
Lagtävling PB 3- eller 4-mannalag (beroende på antal deltagare). Detaljer vid genomgång före start.
Dessutom tävlar vi om vandringspriset för bästa individuella resultat.
Titelförsvarare är Bengt Sax.

Anmälan görs genom att sätta in 420 kr på SE-SAM Klubbmästarkonto
Plusgiro 18 08 02 – 1. Senast 22/8!
Kom ihåg att uppge namn och golf-id!
Du som är medlem i Sigtuna GK- gör anmälan
direkt tilltävlingsledaren!
Bidrag till prisbordet mottages med
tacksamhet!
Ta chansen att tillbringa en härlig golfdag
tillsammans med gamla goda vänner och
kollegor.
Om ni har frågor – kontakta mig på tel:
070-677 06 57

Hjärtligt välkomna önskar
Lasse Sundström
Tävlingsledare

Sigtuna Golfrestaurang ligger högt och
med en fantastisk utsikt över 18:e
green och den natursköna Garnsviken
- en vik av Mälaren. Såväl det
medeltida Viby By som slottet
Venngarn bildar en trivsam och
imponerande fond.
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Spelman på taket
med Dan Ekborg och Pia Johansson i huvudrollerna
SE-SAM har 30 platser den 16 oktober 2019 klockan 18.00
Dansens Hus, Barnhusgatan 12-14
Om du vill avnjuter vi en gemensam måltid innan
föreställningen på en lämplig restaurang i närheten
Priset är 445 kr för biljett insättes på PG 18 08 02-1
Omkring 500 kr för mat betalas på plats.
Vill du komma med?
Våra damer är naturligtvis hjärtligt välkomna.
Anmälan till

bengt.rinda@gmail.com eller telefon 070 604 84 46
SENAST den 25 augusti 2019
"Om jag hade pengar" sjunger den fattige mjölkbonden Tevye. Men pengar har han inga däremot fem
upproriska döttrar som har egna idéer om sina liv. Till exempel vem de ska gifta sig med.
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