
 
  

                                                              

    Nyhetsbrev januari 2017 

 

 
 

 

SENASTE NYTT 

Vi tackar för alla inbetalningar som inkommit före årsskiftet! 

Värdechecken för 1 runda äventyrsgolf på O'Learys Tolv Sthlm som vi 

utlovat är på väg till er på posten. Utlottning av 2 st greenfeepaket á 4 

st greenfeecheckar presenteras nästa vecka. 

 

Vi påminner om sista betaldag 31 januari. Har du av någon anledning 

inte kvar fakturan och behöver den på nytt, så hör av er till oss.  

 

UTÖKAT SAMARBETE MED BRO-BÅLSTA & TÄBY GK 

Vi har utökat samarbetet med Bro-Bålsta GK och Täby GK som ger er 

som är fullt aktiva möjlighet att spela på två andra anläggningar 

utöver vår egen. Syftet är att erbjuda ett mervärde som ger variation 

och utökade spelmöjligheter utan extra kostnad. 

Är du inte fullt aktiv och vill ta del av 24/24/24-avtalet? Det går alltid 

att uppgradera medlemskapet. Ta kontakt med oss på kansliet så 

hjälper vi till med det. 

 

 

STYRKA OCH RÖLIGHETSTRÄNING 

Bli stark och rörlig samt förebygg skador. Passen leds av Jonas 

Lekman som är utbildad Personlig Tränare på Axelsons Gymnastiska 

Institut. Jonas är även golfinstruktör och utbildad inom svenska PGA.  

Träningen kommer att bestå av enkla styrke- & rörlighetsövningar 

samt viktiga balansövningar. 

Tisdagar: 10.00 - 11.00   

Datum: 31/1, 14/2, 21/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4 

Pris: 800: -  

Anmälan görs till: jonas@sollentunagk.se  

Max 9 deltagare  

 

 

VÅRA ÖPPETTIDER 

 

Shopen  

Vardagar 09.00–16.00 

 

Kansliets telefontider 

Vardagar 10.00 -15.00 

08-594 709 95 

 

Restaurangen serverar 

lunch mån-fre 10.00 -14.00 

 

Välkomna! 
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KONFERENSLOKAL 

Är ni i behov av konferenslokal på jobbet? Eller bara vill ha 

miljöombyte? Ni vet väl att vi har vår konferenslokal för uthyrning, 

och att vi kan erbjuda frukost, förmiddagskaffe, lunch & 

eftermiddagskaffe. (Även middag under golfsäsongen) 

Lokalen kan möbleras på följande sätt: 

Biosittning (70st), Skolsittning (16st), U-bord (16st) samt 2 st.  

runda bord á 4 personer. För offert fyll i formuläret på hemsidan:  

http://www.sollentunagk.se/se/foretag/konferens  

 

 

COSTA NAVARINO 1 - 8 APRIL 2017  

Följ med till fantastiska Costa Navarino i Grekland 1-8 april. 

Ett av Europas absolut bästa resmål. Vårens klubbresa 2016  

gick hit och var väldigt uppskattad av våra resenärer.  

Ta chansen att följa med och starta våren på bästa sätt!  

Anmäl dig direkt till Golfplaisir www.golfplaisir.se/sollentunagk eller 

till jonas@sollentunagk.se 

 

 

TRÄNING 

Vinterhalvåret är den perfekta tiden för Golfutveckling! 

Kontakta Jonas Lekman eller Niclas Björnsson för upplägg och bokning.  

Välj mellan flera olika lektionspaket! 

jonas@sollentunagk.se, 070-858 42 29 

niclas@sollentunagk.se, 073,50522 10 

 

 

Sollentuna Golfklubb - en golfklubb att längta till! 

 
 

 
 
 

 
 

 
Kontakta oss 

Sollentuna Golfklubb 

Skillingegården  

192 77 Sollentuna 

08-594 709 90 

sollentunagk@sollentunagk.se 

www.sollentunagk.se 
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