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Hej golfvänner!
Ordningen är återställd solen sken över 88 trevliga, glada seniorer som njöt av det fina vädret. 
Många gjorde fantastiskt bra resultat också.
Lars-Göran Elm vann dagens spel på fantastiska 65 nettoslag. Bertil Blomqvist, Gunnar Eriksson 
och jag själv följde efter med 69 slag i B-klassen.
I A-klassen segrade Kent Lagerblad med 67 följd av Roger Nilsson och Rolf Lindström både med 
68 slag.
C-klassens tre vinnare var Lars-Erik Hoff 69, Bertil Wärme 70 och Siw Larsson 73. 

I fredags hade vi returmötet mot Ängsö. Solen sken och banan var i utmärkt kondition. Även vårt 
lag var i harmoni och vann med siffrorna 10 mot 6. Tyvärr räckte inte det för att ta hem årets vinst 
och vandringspriset då Ängsö på deras bana slog oss med bättre siffror. Totalt vann de med 19 
mot 13.
Den 10 september är det dags för nästa drabbning. Då ska vi ställa upp med 18 spelare i den sk 4-
klubbsmatchen på Österåkers Västerled. Kanonstart kl 09:00. Anmälan gör du på Min Golf bland 
Åkersbergas tävlingar. Se vidare i bilagda inbjudan..
 Slutligen vill jag uppmärksamma och gratulera flera av seniorerna till fina prestationer under KM i 
helgen. Ingen nämnd och ingen glömd.

Tänk va bra vi har det som kan komma ut på vår fina bana och träffa glada medspelare. Ibland går 
det bra men ofta går det sådär och någon gång fungerar inget. Visst är det ett fantastiskt spel 
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INBJUDAN 

4-klubbsmöte på Österåker 
Seniorkommittén inbjuder seniorer 

herrar och damer 60 år och äldre från  

Arninge ,Waxholm, Åkersberga och Österåker 

till klubbtävling över 18 hål 
fredagen den 10 september 2021 med kanonstart kl. 09:00 

Spelform: Slaggolf 
Högsta tillåtna handicap 36 

Damer och äldre gentlemän (80+) spelar från tee 47, övriga från tee 52. 

Max 72 deltagare (18 från resp. klubb) 
Startavgift: 350:-  (Inklusive gästgreenfee) 

Betalning sker i receptionen  

Summan av de 8 bästa nettoresultaten i resp. lag avgör resultatet i matchen. 
Vinnande lag erhåller det ständiga vandringspriset till nästkommande  

4-klubbsmöte. 
Individuella priser till de tre bästa spelarna i respektive lag. 

Individuell anmälan sker till respektive klubb. 

Anmälningslista innehållande namn & golf-ID 
 skickas med e-post till. bo.ramstrom@gmail.com 

senast måndagen den 6 september 2017. 

Startlistan publiceras på GIT den 9 september kl. 10:00 

Hjärtligt välkomna 

Seniorkommittén Österåker GK 

Bo Ramström


