Till alla seniorer på Lannalodge

Det här brevet vänder sig till Damer 50+ och Herrar 55+ och som är
medlemmar på Lannalodge.
Vi vill gärna att flera seniorer kommer och deltar i vår verksamhet och
tar del av gemenskapen.

På måndagarna, mellan maj och september spelar vi Seniorpokalen – en tävling
där alla, oavsett hcp och spelnivå, kan delta. Vi brukar vara mellan 20 och 40
tävlande varje måndag men det finns utrymme för flera. Den här tävlingsformen är
både trevlig, social och spännande. Gå in och kolla inbjudan och
tävlingsbestämmelser på www.seniorpokalen.se
På onsdagarna har vi damdag och då spelar vi 9 hål under maj och augusti och 18
hål under juni och juli . Här kan vi bli många flera damer i alla åldrar som träffas,
spelar och fikar. Den 18 april är det upptaktsmöte för damgolfen . Anmäl er till
info@lannalodge.se senast 16 april.
Nyckelhålet är distriktes partävling för damer som spelas med klubbkval och
finalspel. Tävlingen är ett samarbete med Nyckelfonden och det vore jättetrevligt
om vi damer från Lannalodge kunde öka vårt deltagande i år. Klubbkvalet spelas
den 3 juni och 12 augusti.
I år kommer vi att spela KM för åldersklasser den 6 augusti och klasserna blir
Damer 50 och 60 år och Herrar 55, 65 och 75 år. Vi spelar 18 hål.
Gemensamt för alla tävlingar är att anmälan görs i GIT.
Vi bjuder in er, både” nya och gamla”, intresserade till Seniorernas
vårupptaktsmöte den 24 april kl 10.00 på Lannalodge. Vi bjuder på kaffe och
smörgås. Anmälan senast 20 april till info@lannalodge.se
Ni som inte tidigare deltagit i Seniorverksamheten eller är nya medlemmar hälsas
hjärtligt välkomna till oss och vill ni veta i detalj vad vi håller på med så kom på
upptaktsmötet eller hör av er till mig.
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