
 

Till Ansvarige eller närmaste kontaktperson med Seniorerna i föreningen. 

Värmdömoderata Seniorer hälsar alla Moderata Seniorgolfvänner i Stockholm Län 

välkomna till året GOLFTÄVLING 2018 här på Värmdö (60+) i maj månad en vardag.  

Som bekant ligger de flesta klubbar i halvdvala. Därför är Golfklubben ännu inte 

bestämd mer än att det blir inom Värmdös kommuns gränser (=3st). Tävlingen 

berättigar endast för Moderata medlemmar i sin hemorten. Vi spelar poängboggie 

med ”shut gun”-start och från samma tee oavsett handicap och kön. Efteråt blir det 

prisutdelning och årets Länsmästare koras. Före tävlingen hålls ett kort inlednings-

anförande samt vad Värmdö moderaterna ser fram emot till kommande val. 

 I april månad skickas en inbjudan till er alla de 25 kommuners Moderata Seniors 

föreningar i länet om arrangemanget.                                                                                        

Kostnad: Varje spelare betalar vid ankomst den offererade greenfee + ev. golfbil till 

klubben vid inbjudan. Matlunch, priser mm meddelas också samt de olika önskade 

arrangemang som finns på klubben just då. Vid anmälan ska namn, golf id samt 

avgift erläggas.                                                                                                         

Avgiften är 300:- per förening oavsätt hur många anmälda golfare föreningen gör. 

Denna avgift utgör till priser mm och kommer att inbelalas till vår Värmdö förening. Ni 

kan redan nu anmäla ert eventuella deltagande.                                                   Allt 

kommer att redovisas i INBJUDAN. Eftersom det ska spelas med en ”shut gun” start 

kan max 90 deltaga. Emellertid kan golfträffen bli lång så det är bäst att ta hela 

dagen till detta utan tidspress. Förhoppningsvis kommer tävlingen att bli ett årligt 

arrangemang för oss Seniorer i Stockholms län. Den vinnande person får då 

arrangera nästa tävling med sin förening i sin hemkommun.                                                                                 

Pengar skickas inte in nu endast en förtids boknings anmälan med namn, vilken 

kommun och hcp till: matsmalmgren@hotmail.com  

KEEP SWINGING!                                                                                                    

SENIORERNA SER BARA MÖJLIGHETER INTE PROBLEMEN SÅ OCK PÅ 

GREEN 

MED VÄNLIG HÄLSNING  

 Mats Malmgren tel. 0761- 47 48 49; 08- 571 42 132 
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