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Ny veteransektion

Hej alla veteraner!

Sonny Nedelius har under många varit vår nestor och med fast hand drivit
veteranverksamheten.
Sonny har tidigt varje onsdag varit på plats och med styrka och beslutsamhet
fått ut alla glada veteraner på en trevlig golfrunda. Inte nog med det, han har
varit sista man som lämnade klubben efter alla kommit in och fått sina
eventuella priser. Sonny vill nu sluta sitt uppdrag.
 
Stort tack Sonny för ditt fantastiska engagemang och din plikttrohet mot oss
veteraner och mot Haninge Golfklubb.
 
Kalle Larsson
Föreningsstyrelsen

Veteransektionen

Vi är nu en ny grupp som ska utveckla Veteransektionen. Gruppen består
av Ulf Wallenborg, Carina Hardsjö, Berith Elgbro och Marianne Eriksson. (Se
bild nedan)
 
Vi har träffats några gånger för att diskutera hur vi vill utveckla sektionen.
Onsdags tävlingen är fortsatt en viktig del av verksamheten och den kommer
att fortsätta. Vi har pratat om att utveckla tävlingen för att få flera att delta och
lära känna varandra.  
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Ett övergripande mål för oss för att öka klubbkänslan är att få flera att vilja var
med i sektionens aktiviteter, därför kommer vi att utöka dessa med t ex
boulekväll, regelvandring och eventuellt besöka andra klubbar tillsammans. Vi
är tacksamma för fler förslag på aktiviteter, klicka här.
 
Vi, liksom andra kommittéer, arbetar med Verksamhetsplanen för 2023 och
kommer att samordna planen med de övriga kommittéerna. 
 
Vi kommer löpande kommunicera via mejl, hemsida, facebook och Instagram –
så håll ögonen öppna för mer information från oss inför nästa år. 
 
God fortsättning!
Ulf, Carina, Berith och Marianne

Hemsida Veteranerna Skicka mail till
veteransektionen

Hemsida Email Facebook Instagram YouTube

Subscribe Past Issues RSSTranslate

mailto:veteransektionen@haningegk.se
https://www.haningegk.se/medlem/klubben/veteranerna/
mailto:veteransektionen@haningegk.se
https://www.haningegk.se/medlem/klubben/veteranerna/
https://www.haningegk.se/medlem/klubben/veteranerna/
mailto:veteransektionen@haningegk.se
http://haningegk.se/
http://www.haningegk.se/
http://www.haningegk.se/
mailto:info@haningegk.se
mailto:info@haningegk.se
https://www.facebook.com/HaningeGolfklubbab/
https://www.facebook.com/HaningeGolfklubbab/
https://www.instagram.com/haningegk/
https://www.instagram.com/haningegk/
https://www.youtube.com/channel/UCWl7wfEYWQzvbM2FmaoPiZg
https://www.youtube.com/channel/UCWl7wfEYWQzvbM2FmaoPiZg
http://eepurl.com/hS1-U1
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=b34ce918467538d92e0d5e523&id=62782d7346
https://us4.campaign-archive.com/feed?u=b34ce918467538d92e0d5e523&id=62782d7346
javascript:;

