Hej,
Lite nyheter som vi i damkommittén vill förmedla:
Nu är det dags att anmäla dig till årets hemliga resa, som går till………….
Vi ses på IGK:s parkering den 2 september senast kl 06.20. Gemensam buss avgår 06.30. Vi beräknar vara
åter på IGKs parkering ca kl 18.00. I priset, 950 kronor, ingår resa (buss) , greenfee, lunch och fina priser.
Någon mindre förtäring kommer att serveras på bussen.
Vi spelar PB och bollindelning (lottning) görs av damkommittén. Alla, oavsett spelhcp, är välkomna att
delta! I anmälan, som du gör via Min Golf, anger du önskemål om hyrvagn eller bil. Det finns möjlighet
att ta med egen elvagn. Max 32 deltagare, så först till kvarn.
Onsdag den 7:e juli är det dags för Ladies Invitation, som i år går på Ängsbanan och med kanonstart kl
9.00. Efteråt är det gemensam lunch och prisutdelning. Du bjuder in en golfspelande väninna från en
annan klubb till denna lagtävling där varje lag består av en IGK-dam och en gäst. Laget måste bestå av en
medlem respektive en gäst som är medlem i annan golfklubb. Vi spelar PB och bästboll. Anmälan görs
lagvis via Min Golf.
Vårt prisbord brukar vara uppskattat tack vare fin sponsring. Om du vill spela, men inte har någon partner,
hör av dig till dam@igk.se, så kollar vi med våra ”vänskapsklubbar”. Om du inte spelar men kan/vill vara
med och hjälpa till, hör av dig till dam@igk.se.
Onsdagarnas eftermiddagsgolf (kl 18.00) tar paus under juli månad och startar igen i augusti. Fokusgolfen
fortsätter under juli månad, så du som missar eftermiddagsgolfen, haka på förmiddagsgolfen.
Nu finns hela IGK:s tävlingsprogram publicerat på Min Golf och på IGK:s hemsida.
Om du har några frågor/funderingar/önskemål angående damgolfen, hör av dig till dam@igk.se.
Hoppas vi ses snart på banan (eller i klubbhuset)!
Med vänlig hälsning,
IGK damkommitté (Ingegerd, Harriet, Monica Su, Monica Sö och Marianne)

