
 
  

                                                              

    Nyhetsbrev december 2016 
 

 
SENASTE NYTT 
Höstmötet beslutade att anta styrelsens förslag till avgifter för 2017 
enligt följande: 
 
Fullt aktiv (9-12 år): 1 600 kr/år 
Fullt aktiv (13-21 år): 3 300 kr/år 
Fullt aktiv (fr 22 år): 6 700 kr/år 
Vardagsaktiv (fr 22 år): helgfria vardagar 4 600 kr/år 
 
I avgifterna ovan ingår en städavgift (ej junior 9-12 år), som vid 
deltagande vid golfklubbens städdag återgäldas i form av en SoGK 
greenfeecheck, samt laddning motsvarande 100 kr på rangen.  
Städdagen är en viktig dag för klubben och med gemensamma krafter 
kan vi åstadkomma mycket på vår anläggning. Vi vill därför 
uppmärksamma deltagandet och erbjuda denna form av 
kompensation.  
 

KATEGORIÄNDRING 
Önskar du att byta kategori inför 2017 är det hög tid att göra det nu, 
då vi vill ha in kategoriändringar senast 6 dec för att få med rätt avgift 
till årsfaktureringen. Använd gärna följande formulär. 
 
NYA HEMSIDAN 
21 november lanserade vi vår nya hemsida, som fått sig en ny design.  
Ni hittar den som tidigare på www.sollentunagk.se Besök den gärna!  
Sidan är under utveckling, och fortsatt arbete sker under vintern. 

 
KONTAKTUPPGIFTER 
Behöver du eller någon i familjen uppdatera era kontaktuppgifter?  
Gå gärna in på golf.se och stäm av att ni har aktuell gatuadress, e-post  
samt mobilnummer. Ändringar kan göras direkt på golf.se, eller i  
följande formulär. 
 
 
COSTA NAVARINO 1 - 8 APRIL 2017 
Ny resa! Nya datum! Vi har lyckats få en vecka till fantastiska Costa 
Navarino i Grekland 1-8 april. Detta resmål är ett av Europas absolut 
bästa! Vårens resa 2016 gick hit och var väldigt uppskattad av våra 
resenärer. Ett kanonställe helt enkelt, så ta chansen att följa med! 
Anmäl dig direkt till Golfplaisir www.golfplaisir.se/sollentunagk eller 
till jonas@sollentunagk.se 

 

JULÖPPETTIDER 

 

Julöppet i shopen 

10-11 dec 10.00–15.00 

17-18 dec 10.00–15.00 

  

Kansliet har som vanligt 

telefontider 10.00 -15.00 

Stängt 23/12-8/1 

  

Restaurangen serverar 

lunch mån-fre 10.00 -14.00 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://px.nu/3ajfy
http://www.sollentunagk.se/
http://px.nu/3789m
http://www.golfplaisir.se/sollentunagk
mailto:jonas@sollentunagk.se


 
  

 

UTVECKLING AV MASTERPLAN MED PIERRE FULKE 

Vi har inlett ett samarbete med Pierre Fulke, känd banarkitekt och 

golfspelare. I den takt ekonomin tillåter vill vi ta fram en 

utvecklingsplan för banan, hål för hål samt övningsområden och 

anläggningen i stort. Vi vill få nya idéer och uppslag och framförallt 

realisera de planer vi redan har på ett bra sätt. Målet är att vår bana 

fortsatt ska stå sig väl i konkurrensen, attrahera nya gäster och 

givetvis hålla en hög kvalité och ge oss medlemmar en bra 

spelupplevelse.  

 

BANAN  

November bjöd på minst sagt varierande väder. Det kraftiga snöfallet i 

början av månaden blev för mycket för tallen på nian. Ena delen gav 

vika. Nu hoppas vi kvarvarande del inte tagit alltför mycket skada, utan 

får stå kvar ett tag framöver.   

 

KOD TILL GYMHUSET 

Gymhuset är nu låst även dagtid, men du kommer in till gym och 

omklädningsrum mellan 07.00-22.00 med hjälp av kod, 2016. 

Som medlem i Sollentuna GK har du fri tillgång till klubbens gym. 

Vill du få hjälp med din träning så tveka inte på att kontakta vår egna 

personliga tränare tillika golfpro Jonas för ett anpassat 

träningsupplägg, 070-585 42 29.   

 

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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