
  

Vinn en veckas boende med golf för 2 personer i vackra  

Almerimar, Spanien 

Välkommen till Trivselgolftävlingen för alla 45+ på Västerås GK lördagen den 29 juni 

Tävlingsformen är ”blind bästboll” Du spelar med din spelpartner men inte i samma boll. 

Har du ingen partner kan du anmäla dig ändå så fixar vi med spelpartner. För att erhålla pris 

måste tävlande ha ETH dvs exakt tävlingshandicap.  

Startavgift 150 kr per person och greenfee för tävlingen 300 kr. För både inspel 28/6 och 

tävling 29/6 500 kr per person. Boka inspel via tidsbokningen Tel: 021 - 4484700 och ange 

”trivselgolftävlingen” för förbokade tider 10.00-12.00 och reducerad greenfee enligt ovan. 

Betala gärna för båda dagarna vid ev. inspelsrunda. För ev. spel en annan vardag kan 

golfhäfte användas. 

Anmälan till tävlingen görs via golf.se ”min golf” senast den 25 juni. 

Har du frågor kontakta  

Olle Åslin 0730 78 09 43 olleaaslin@gmail.com  (tävlingen och inspel) 

                                   

 

Fredagen den 28 juni kl. 19:00 inbjuds ni till gemensam middag i 

golfrestaurangen! 

Det serveras en buffémiddag till en kostnad av 250 kr per person. Välkomstdrink ingår. 

Övrig dricka tillkommer. Anmälan senast den 22 juni till Jill eller Amelie. 

Jill Thenander 0705 32 87 50 jill.thenander@gmail.com eller Amelie Sjöberg 0706 04 33 51 

(middagen) amelie.s@telia.com . 
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Beträffande bokning av boende rekommenderas att Ni är ute i mycket god tid 

- helst omgående. Anledningen är evenemang som kolliderar/ligger i anslutning 

med vårt arrangemang, bl.a. Cityfestival. Förslag på centrala hotell: 

Elite Stadshotell 021- 10 28 00  

Steam Hotell 021-475 99 00 

Comfort Hotell 021-580 10 10 

I övrigt rekommenderar vi Er att söka ”Visit Västerås” alt ”Hotell Västerås” för 

övriga övernattningar 

På Västerås GK finns möjlighet till husbil och husvagnparkering vid klubben till en kostnad 

av 100 kr. Bokas via kansliet/tidsbokningen   Tel: 021 – 4484700  ”Trivselgolf” 

Vid frågor om boendet kontakta: Rolf Larsson  0706 51 30 32  

 

Välkomna önskar Manuel och Olle, Jill, Amelie, Rolf m.fl. från 

Västerås GK! 

 


