Varsågod.
Nytt väderskydd, nya rangebollar med klubbemblem och en mycket bra
övningsgreen.

Folkrikt och festligt med 470 tävlande under Golfveckan!

Pro: Jan Hallgren
Här omgiven av deltagarna i sommarläger 2 för juniorer mellan 6 till 15 år.
Man var ute på banan varje dag med juniorerna, vilket var mycket uppskattat.

Banan o Finliret: Volker Pettersen
Det behövs mycket regn nu efter en längre torrperiod.
Dressning och skärning av greener är planerat.
Nya bollar finns på rangen nu.
Finliret: Börjar sina aktiviteter onsdagen den 9 augusti.
Vill härmed efterlysa fler deltagare till dessa mycket trevliga arbetsdagar som
kan ersätta städdagen och inkluderar fika och lunch.
Om intresse finns meddela receptionen eller ring Volker på 0705955492

Damkommittén: Eva Larsson
2 augusti eftermiddagsgolf för damer, mail med särskild inbjudan har skickats
till alla klubbens damer.
Damtävlingar som vanligt varje torsdag förmiddag.
Den 17 augusti är det en lottad lagtävling och den 31 augusti gör vi uppehåll i
sommarserien och förlägger den torsdagens spel på Torslanda GK.

Herrkommittén: Thomas Jansson

HK har beslutat att utöka deltagarantalet på finaldagen från 18 till 27 spelare!!
Detta innebär att ni som inte har spelat så mycket nu har en ny chans att knipa
en plats till årets stora begivenhet lördagen den 23 september.
De 9 (nio) bäst placerade dom sista 8 omgångarna med start 27 juli, som inte
ligger på plats 1-18 i den stora tabellen, får ett wildcard!!
Så ta tillfället i akt, samla ihop era golfvänner och ge er ut på banan och kämpa
om ett wildcard!!

Seniorkommittén: Anita Erlandsson
Så här ser det ut för seniorgolfen under augusti månad.
Vi börjar den 1 aug med en Öppen Tävling, innebär att medlemmar från andra
klubbar får spela med oss.
8 augusti kör vi enbart för klubbmedlemmar.
Den 15 och 22 augusti ingår även Käppentävlingen i seniorgolfen. PB över två
tävlingar med chans att vinna vandringspriset Käppen.
29 augusti kör vi återigen en Öppen tävling.
Så ser programmet ut för augusti och om det blir några förändringar
återkommer vi.

Ungdomskommittén: Eva Gunnergård
Måndagsklubben ses igen 7 augusti.
Gå gärna till golfklubben på egen hand och öva! Klubbor för barnen finns att
låna (be om hjälp i receptionen om ni är osäkra på var de står), och rangebollar
finns i maskinen för tio kronor per klick.
Vi önskar er en härlig ledighet, och så ses vi snart igen.
Följ oss gärna via facebookgruppen Måndagsklubben Kungälv Kode golfklubb.

Tävlingskommittén: Peter Gemoll

Vi börjar augusti månads aktiviteter med att avsluta Juli på måndag den 31 juli
med ett seriespel Klubbar emellan och då är det Damerna som åker till
Albatross GK och skall bemästra banan och motståndet. Även H-75 som spelar i
GGF serierna startar sitt höstspel måndagen 31 juli för dem går färden till
Lerjedalens GK.
Onsdagen 2/8 en öppen tävling Race to Espana med den roligaste spelformen
- tvåmanna scramble och chansen till att vinna en plats i den stora finalen som
spelas i Tallinn.
3 augusti herrarnas torsdagsgolf, damgolf och chaufförsgolf som vanligt varje
torsdag i augusti
Herrarnas tur att försvara hemmabanan i seriespelet Klubbar emellan på fredag
4 augusti.
4 augusti går även KM igång med H75, D60, D70 och juniorer, för att följas upp
på lördag söndag med övrig KM tävlingar

11, 12, 16 och 28 är banan delvis utlånad till privata aktiviteter. men det finns gott om
lediga tider för eget spel ändå!

Äldreomsorgen: Sten Johansson

Från de gamles horisont
Nästa seriematch för H75orna går av stapeln måndag den 31 juli
Hittills har det gått sisådär men målet kvarstår; Minst 2:a plats i serien och
uppflyttning till Div 2
Red Tee Cup går enligt planerna och finalerna beräknas spelas under
sensommaren. Damerna är framme i semifinalspel och herrarna spelar 3:e
omgången som består av två fyrmannagrupper. I omgång fyra blir det
semifinalspel. De som når Final på herrsidan har under tävlingen spelat
machspel i tretton matcher. Motsvarande hos damerna är tio matcher
Klubbmästerskap för kategorierna D 60, D 70 och H 75 spelas fredag den 4
augusti.
Anmäl er om ni inte redan gjort det.
Vi gamle brukar ju vara på alerten och ha ett stort antal spelare med

klubbkänsla vilket förhöjer statusen på klubbmästerskapet.
Visa att de gamle kan ännu och anmäl Dig via Min Golf.

Lagledare Klubbar emellan H55+ Lars Hogström

H55+ laget har seriematch på KKGK fredagen den 4 augusti. Första 3-bollen börjar
kl.10.00 och sista bollen går ut 11.10. De två avslutande seriematcherna blir på
Lysegården den 18 augusti och på Stora Lundby den 1 september.

