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Vilken hdrlig final det blev på fina
Ekerum Golf & Resort!

P r i n sessa n Bi rgitta ti I lso m m o ns
med Alexandra på Mollorco.

VATKOMMEN
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I år kommer Hjärtgolfen att spelas på 16 banor runt om
i Sverige. 15 banor har kvalificering till finalspel där de par

som kommer 1: a och 2: a går till finalspel. Finalen kommer
att hållas i mitten av augusti (bana ej klart vid tidningens
tryck).

Som vanligt spelar Du för din egen och andra kvinnors
hälsa, eftersom startavgiften går till forskningen förjust
kvinnors hälsa. Tävlingsformen är en partävling där varje
klubb väljer spelform.

All information om deltävlingarna finns på respektive
klubbs hemsida. Paret som vinner finalen får åka till Mallorca
och spela i Prinsessan Birgittas Tournament 3-5 september
på mästerskapsbanan Santa Ponsa.

I första priset ingår resa, boende och startavgift till täv-
lingen med inspel. Det ingår även en del trevliga kvälls-

arrangemang. (Resan blir ca 1-6 september.)
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Vinnore Morie Törnberg och Charlotto Wöng-
dohl på Mollorco.

Läckö GK 17 maj

Hinton GK 24ma1

Saxå GK 13juni

Vetlanda GK 13 juni

Mälarö GK 14 juni

PGA National 27 juni

Umeå Sörfors GK 28 juni

Lundsbrunns GK 28juni

VisbyGK" 2Juli
Piteå GK 3 juli

Öijareds GK 12 jul
Hooks GK 12 jul
(erbjuder golfpaket).

Köpings GK 2 aug

Mälarbadens GK 2 aug

Storsjöbygdens GK 8 aug

Kårsta GK 9 aug

*lngår ej ifinalspel. Tävlingen spelas som mix. BIG
TRAVEL

Följ med till Santa Ponso
på Mollorco och deltd i

P ri n sesso n B i rgittos To u rn o m ent
iiven om du inte vinner

finalen. All info finns på
http://www.golf-
sontoponso.com/

För mer information
kontokta gdrno
Anniko Norön

a n n i ko. n o re n @ mo I o rogk.se

HÄLSA oCH LIVSKVALITET FÖR ALLA KVINNoR
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Hj ö rtgo lfe n s sto rtovgift gå r ti I I I nso m I i n gssti fte I se n
Kvinnor & Hiilso, som somlor in pengor till livsviktig

medicinsk forskning på kvinnors hdlso.
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Här ser du var du kan spela Hjärtgolfen

2020. Varför inte flera banor i år!


