Lillans Lyckliga Tassar, här kommer vi löpande att lägga ut information.

Golftävlingen:
Arrangeras på en av Stockholms finaste anläggningar, Österåkers GK som ligger 3 mil nordost
om Stockholm City www.ostgk.se. Tävlingsformen är en 4-manna Scramble med shoot-gun
start. Officiellt HCP är det enda som krävs för att få spela och såklart en vilja att skänka
pengar på olika sätt under tävlingen.
T ex, kommer en lagpott med 20kr/slag att byggas upp varje gång ni slår bort en boll eller
hamnar i ett hinder mm.
Datum:
Fredag 20/9 - 2019
Kostnad:
995 kr/person (i priset ingår frukost, grillbuffé, greenfee, vagn och polett)
Anmälan och betalning sker i två steg:
1.Uppge LAGETS NAMN samt ordet GOLF i betalningen till Hundstallets SWISH 123 90 05 570
(superviktigt att ni uppger lagets namn och golf i samband med betalningen)
2.Maila LAGETS NAMN samt DE TÄVLANDES FÖRNAMN, EFTERNAMN OCH GOLF-ID. Uppge
ett mobilnummer och en e-post till någon i laget som blir vår kontaktperson.
lillanslyckligatassar@hotmail.com

Mer information på nästa sida…

Hjälp oss att hjälpa hundarna:
Vårt mål är att samla in 100 000 kr fram till tävlingsdagen, gärna mer såklart. 295 kr/dygn
kostar det för en hund att få vara på Hundstallet. Om vi tillsammans når 100 000 kr har vi
bidragit med 339 dygn, en insats som kan göra skillnad mellan liv och död för många av de
vanvårdade hundarna. Summan presenteras på golftävlingen och på Facebook Lillans
Lyckliga Tassar.

Swisha ditt bidrag
Det är superviktigt att märka bidraget med GOLF för att Hundstallet skall få fram statistik på
de pengar som kommer in. Swish nr 123 90 05 570 (numret går till Hundstallet)

Kontaktuppgifter till initiativtagarna:
Patricia Amrén och Marcus Edblad, vill du vara sponsor, skänka gåvor, skänka priser eller
bara har frågor och funderingar maila oss på lillanslyckligatassar@hotmail.com

Tack för ditt engagemang och bidrag!

