
 
  

                                  

    Nyhetsbrev mars 2017 

 

 

 

SENASTE NYTT 

Efter ett och annat bakslag i år, vågar vi äntligen hoppas på att våren  

är här för att stanna! 14 mars smygöppnade vi rangen, och man  

har sedan dess kunnat köpa bollar direkt i bollautomaten.  

1 april öppnar vi shop & reception och vi kommer då även att  

börja sälja säsongskort på rangen.  

Det som vi alla nu väntar på är öppning av banan. Preliminär 

öppningsdag är fredag 14 april. Håll utkik på hemsidan där vi håller 

er uppdaterade, www.sollentunagk.se  
 

       Sollentuna Golfklubb – mer än bara golf! 

 

VECKOTÄVLINGAR – TISDAX, ONSDAX, TORSDAX 

Om vädret tillåter öppning av banan 14 april, så startar 

veckotävlingarna redan veckan efter. Första tillfället för respektive 

tävling blir enligt följande: Tisdax 18 april, Onsdax: 19 april,  

H60dax & Torsdax: 20 april 

 

VIP KVÄLL FÖR SOLLENTUNA GK´S ALLA DAMER 

Onsdag den 29/3 bjuder vi in till damkväll på Sollentuna GK!  

Kvällen bjuder, förutom tilltugg, dryck & mode, även på ett hemligt 

jippo och fina goodiebags till alla.   

Våra leverantörer kommer att finnas på plats för att presentera sina 

kollektioner för 2017.  

Vi drar igång kl. 17.00 och planerar att hålla på till ca kl. 20.00. 

Vi ser gärna att intresseanmälan sker till, reception@sollentunagk.se, 

för att vi ska kunna få en uppfattning om hur många vi blir. 

 

VÅRA ÖPPETTIDER 

Shopen  

Vardagar 10.00–15.00 

 

Kansliets telefontider 

Vardagar 10.00 -15.00  

08-594 709 95 

 

Restaurangen serverar 

lunch mån-fre mellan 

10.00 -14.00 

 

Välkomna! 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sollentunagk.se/


 
  

 

LÖRDAG 8 APRIL BJUDER VI IN TILL STÄDDAG 

Med gemensamma krafter kan vi åstadkomma mycket på vår 

anläggning. All hjälp uppskattas, och man bistår efter egen förmåga! 

 Vi samlas utanför klubbhuset 09.00 för fördelning av arbete. 

 12.30 samlas vi åter i klubbhuset för lättare lunch & fika.  

 Städdagen är upplagd på Min golf där vi gärna ser att ni anmäler 

er, så vi lättare kan planera dagen när vi vet antal deltagare.  

Städdagen är en viktig dag för klubben och vi vill därför 

uppmärksamma deltagandet. Alla deltagare (13-99 år) får en 

laddning med 100 kr på rangekortet samt en greenfeecheck att i 

marknadsföringssyfte ges bort för att attrahera nya medlemmar.   

 

GOLFENS DAG – LÖRDAG 20 MAJ 

20 maj är det Golfensdag i hela Sverige med syfte att tillvarata det 

stora intresset för golf samt att nå nya spelare. 

Vi på Sollentuna Golfklubb kommer att vara en del av golfensdag  

och bjuder in till öppet hus med olika aktiviteter för gamla och nya 

golfare, stora som små.  

Temat för dagen är ”Dubbelt upp”. Huvudtanken med temat är att 

klubbens medlemmar tar med en kompis eller familjemedlem.  

Vi tror att du som medlem är den bästa ambassadören för klubben,  

så boka in dagen i din kalender och ta med dina golfintresserade 

vänner till en rolig dag på klubben. Delad glädje är dubbel glädje! 

Mer info kommer att finnas på hemsidan inom kort.  

 

ÅRETS HELGTÄVLINGAR 

Tävlingsprogrammet är snart färdigställt och publiceras då på 

hemsidan. Tills dess har vi några viktiga datum till er att boka in: 

 Vårscramble 22 april 4-manna scramble inkl. middag  

 NYHET! ADinQ matchspel Första speltillfället 7 maj, avslutas        

    med final 17 juni. Spelform foursome match.  

 NYHET! Krögargolfen 13 maj bjuder våra krögare in till tävling. 

    Lagtävling med happenings & gemensam middag.  

 Två generationer 28 maj (även KM två generationer)  

 

ALLMÄNT VÅRMÖTE TORSDAG 27 APRIL KL 19.00 

Kallelse med förslag till föredragningslista skickas ut tre veckor  

före mötet, samt anslås på anslagstavlan. 

 

   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 

 

 
 

   

http://www.sollentunagk.se/

