Resa till Kalix & Boden 26-28 juli – NVGF tävlingar
Damer, ta chansen och följ med på resa upp till Norrbotten för deltagande i två NVGF tävlingar.
Torsdag 27 juli är det tävling i Kalix och fredag 28 juli är det Bodens bana som gäller.
Vi åker upp onsdag morgon för att anlända till Kalix vid lunchtid. Då väntar spel på Kalix GK för
att vi ska få tillfälle att bekanta oss med deras golfbana. Starttider är bokade på onsdagen från
kl. 13.30. Övernattning onsdag till torsdag sker på Hotell Valhall i Kalix. Vi spelar tävlingen i
Kalix på torsdag för att sedan bege oss till Boden för övernattning på Skapa hotell. På fredagen
spelar vi tävlingen på Bodens golfbana för att sedan återvända hemåt.
Resan är till främst för att vi damer ska göra något roligt gemensamt och ta tillfället i akt och spela
på andra banor till ett mycket bra pris. Är det så att eran respektive vill följa med går det bra. Då
kan de passa på och göra utflykter till golfbanor i området.
Pris för resan är totalt 1 120 kr + resa, för de damer som åker iväg då Damswinget beslutat att
subventionera med 200 kr/person.
I priset ingår:
• Deltagande i två tävlingar inkl fika och middag, 2 x 200 kr: 400 kr
• Boende Hotell Valhall, Kalix inkl. frukost och greenfee: 590 kr del i dubbelrum.
Mer info se http://www.hotellvalhall.com/
• Boende Skapa Hotell, Boden (gångavstånd till golfbanan) inkl. frukost: 325 kr (del i
dubbelrum) eller 375 kr för enkelrum.
Mer info se http://skapa.boden.se/
Kostnad för bilresa tillkommer och delas jämt mellan de som åker i respektive bil. Så
kostnaden per person beror på hur många vi är i varje bil.

Vill du följa med?
Anmäl dig SENAST söndag 8 juli till Anneli Grenholm.
Tel. 090-13 13 59,
Mob. 070-323 54 23
E-mail: agge_grenholm@hotmail.com
Observera!
För att resan ska genomföras bör vi vara minst 8 st deltagare.

