


Hjärtslaget för 4:e året

Den alltmer populära par-tävlingen för damer spelades i soligt vårväder på Arninge GK.

96 glada damer spelade en fantastisk golf på den av Sean och hans team, välpreparerade 
banan. 

Tack vare generösa sponsorer var prisbordet väldukat, och dessutom bidrog alla damer med 
100 kr vardera till Hjärt-Lungfonden och dess forskning, vilket vi är mycket stolta över.

Tack alla!

Susan Breitholtz

Damkommittén

http://www.arningegk.se/sv
http://www.arningegk.se/sv


Snygga Inspel



Fokus på målet



Sand var inget problem



Ett härligt gäng

Bra puttare



Klara att slå ut på 
Ettans Tee

Damer skall 
naturligtvis ha 
bolltvätt och soffa.
Vi damer på Arninge 
är mycket glada för 
satsningen på oss.



Hur långt är det kvar tro?

Då var det hålet klart



Bra! Närmast Hål
på 13:e och fin putt 

Det gäller att läsa 
Greenen rätt



Många bra Drives



Kul att så 
många spelare 
kom från
andra klubbar



Tack Sean och 
Teamet för en 
mycket fin 
bana

Nya 8:an ser
lätt ut men är 
knepig



Spänningen steg, scorekorten kontrollerades och siffrorna matades in i GIT.
Under tiden gick våra söta modeller runt och visade kläder från Designers



Varje år är första priset en golfhelg för fyra 
personer med övernattning och middag. 

Vår Sponsor valde Nyköpings GK i år
som erbjöd ett jättebra förslag med 
Golf, Mat, övernattning och Golf igen.

De duktiga vinnarna
Maria och Sigrid



Vi är så glada att Designers i Näsby Park 
kommer och förgyller vår Tävling varje år.

2:a pris



Hos Lasse i shopen hittar 
Vi alltid fina priser

3:e pris



Ett Härligt
SPA-besök
4:e pris

Snygga 
Pikeer
5:e pris



Populära Greenfee Checkar på 
Arninge GK,s fina bana.
Om det regnar kommer vår 
sponsors paraplyer väl till 
pass.

6:e pris



7:e pris
Hårvård från
Runy´s i Täby 
Centrum

8:e pris
TrolleySac



Pris för 
närmast 
Hål

Pris för 
längsta
Drive



Tack Alla Sponsorer och alla som kom och gjorde denna 
tävling till årets höjdpunkt.
Vi fick tillsammans ihop 9 600:- som vi med stolthet skickar 
till Hjärt-Lungfonden.

Hoppas att vi ses nästa år.

Damkommittén 

Arninge GK 

MB Scenteknik AB

Designers, Näsby Park

Dormy Arninge 

Runy´s Frisörsalong

TrolleySack

Arninge GK
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