
Lions DM i Golf 2019
den 23 augusti på Österlens GK

! Intresseanmälan !
Viktig information att förmedla till Lionklubbens alla medlemmar!

Det har blivit Lions Club Simrishamn tur att arrangera Lions DM i Golf 2019. 
Österlens GK, som vi kommer att spela på, ligger rätt långt öster ut i Skåne, vilket betyder att golfare 
från västliga klubbar har en bit att transportera sig.

Men misströsta inte! Det finns mycket att göra här i de ostligaste landskapsdelarna. Så varför inte ta 
och förlänga besöket över helgen och göra Österlen? Vi kommer också att göra vad vi kan för att 
ordna starttiden i förhållande till transporttider. 

För att kunna planera årets Lions DM i Golf på bästa sett önskar vi, i Lions Club Simrishamn, att tidigt
få intresseanmälan från alla er som just nu avser att delta i årets golf DM.

Detta är alltså ingen bindande anmälan! Vi vill ha din intresseanmälan senast 28 mars!

Vi behöver Namn, Lionklubb, e-postadress och Lionmedlem alternativt Partner, och sänd bara som 
vanlig e-post. Vi kommer senare i vår att sända en formell inbjudan som då kommer att kräva den 
bindande anmälan. 
Uppgifterna kommer ej att spridas utan endast användas för att genomföra denna tävling och raderas 
efter avslutad tävling.

Intresseppgifterna sänds till: Pelle Undén, per.unden@skillinge.nu

Som vanligt är både Lionmedlemmar och partners välkomna att delta.

För de som vill stanna någon eller några dagar extra på Österlen finns goda möjligheter att hyra 
boende både på banan, B & B i närheten eller diverse olika hotell inne i Simrishamn och Kivik.

Som golfare kan man ju också tänka sig en golfrunda till under helgen. Österlen GK har två banor så 
varför inte boka en runda på Lilla Vik på lördagen eller söndagen efter vårt DM?

Eller så kanske Sveriges största bilmuseum kan locka? Autoseum är öppet för alla, inte bara  bil-
entusiaster, liksom Leksaks- och Musikmuseet i samma byggnad, eller kanske konst på Gösta 
Wernermuséet för den konstintresserade, Vineriet som kan bjuda både på mat och en rundtur som 
visar hur vinet hamnar i flaska och box. Eller en tur med galeasen Sarpen som är en seglande skuta i 
Simrishamn.

OBS! Vi ber om svar senast 28 mars 2019.

Välkomna till Österlen!
Mer info: Pelle Undén, 073-562 05 29, per.unden@skillinge.nu

Nils-Bertil Olsson , 0721-527500, nbo@bredband.net

file:///C:/Users/Per/Desktop/Pelles/Lion/Lionsgolf/per.unden@skillinge.nu
http://sarpen.se/
http://nordicseawinery.se/
http://www.gostawerner.se/
http://www.gostawerner.se/
http://www.autoseum.se/

	Lions DM i Golf 2019
	den 23 augusti på Österlens GK

