Nu är det dags alla ”gamla” och nya Tjejer!

Måndagen den 29 april är det dags för upptaktsträff med Damligan. Vi kommer att presentera årets
Damliga samt de aktiviteter som är planerade inför säsongen 2019. Plats för vår upptaktsträff är
antingen konferensrummet Degernäs eller Degernäs Herrgård (på ovanvåningen), kl. 18:00 beroende
på hur många vi blir.
Elisabeth Björn kommer till vår upptaktsträff och informerar om vad som hänt under 2018 i
Degerfors golf och vad som händer framöver. Vi får också besök av Cecilia Nilsson som är pro på
Degerfors Golf.
Cecilia Nilsson kommer att hålla i damträningarna som i år är på torsdagar med start den 25 april
(redan igång när denna träff är så vill ni vara med, se info på hemsidan). Cecilia berättar mer på vår
upptaktsträff och hon besvarar frågor om det som berör hennes del som pro.
Som ni kan se i Degerfors Golfs spelschema (Degerfors Golfs hemsida under tävlingar) startar
Damligan tisdagen den 7 maj och vi hoppas vi får lika fina tisdagskvällar som vi fick förra åretbortsett från Finalkvällen – det vädret hade mycket övrigt att önska!
Ni som vill och kan delta den 29 april, anmäl er till Solveig Torensjö 073- 81 64 900 då vi kommer att
äta en smörgås och dricka kaffe till det förnämliga priset 50 kr, som ni betalar till Solveig (Swisch).
Anmälan till Damligans upptaktsträff vill vi ha senast tisdagen den 23 april.
Vi hoppas många tjejer vill vara med i damligan – där ses vi damer i klubben och umgås, lär känna
nya människor och spelar golf under trevliga former oavsett handikapp.
Ps - Vill även påminna om städdagen lördag 13/4 och vi behöver all hjälp vi kan få så om ni har
möjlighet att komma så blir vi jätteglada.
Kan någon bidra med någon form av bakverk till på lördag så är vi tacksamma
Varmt Välkomna!
Damkommittén

