Lokalföreningen Stockholm
Vårfest ihop med Strokeföreningen i Stockholms län torsdag 16 maj
Tid: 18.00 – 21.00
Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18-22. Bredäng
Pris: 250kr
Paj, sallad, ost, bröd, 1 glas vin eller öl. Kaffe kaka.
Göran Mörk lovar fina priser till lotteriet. Ta med kontanter eller Swisha.
Anmälan: till kansliet senast 13 maj
Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se
OBS! Anmälan är bindande. Alla är varmt välkomna
Gå runt Lötsjön Sundbyberg måndag 20 maj
Lötsjön är en utpräglad fågelsjö med rikt fågelliv.
Vi tar en promenad runt Lötsjön och avslutar med fika på Gröna Stugan.
Alla gå i sin egen takt hela rundan är 1.4 km.
Plats: Lötsjön Gröna Stugan
Tid: 14.00
Anmälan: till kansliet senast 15 maj
Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se
Prins Bertils Boulehall
Strokeföreningen i Stockholms län har en bana bokad, varje tisdag mellan 12.00–14.00.
Du är välkommen att spela Boule.
Plats: Rosenlundsvägen 38, Djurgården
Pris: 50 kr per gång eller 250 kr/termin. Betalas direkt till Boulehallen.
Vi söker fler som vill spela boule, det finns plats.
Golf handigolf
Har du haft en stroke? Vill du träffa andra och träna/spela golf?
Alla är varmt välkomna, nybörjare eller erfarna till oss på Hässelby GK.
Träning tillsammans med vår erfarne handigolfare Janne Weigle "Stålben". Janne brinner för
handigolfen och är fylld av tips, idéer och inspiration.
Varierande träning på rangen, putting, bunkern och 6-hålsbana.
Anmäl dig till lotta@hasselbygolf.se eller via tel 08-739 38 89.
Är du intresserad, nyfiken eller har frågor, hör av dig till lotta@hasselbygolf.se
Mer info på www.hasselbygolf.se eller ring mig 070-475 52 57, mail pia@jonevad.se
Lövsta Koloniväg 3, Hässelby
Våren 2019 Hässelbygolf
Både nybörjare och erfarna golfare är välkomna till oss.
Vi kommer träna på rangen, putting, bunkern, 6 håls banan m.m.
Tisdagar fram till 18 juni (ej valborg) och 13 aug - 24 sep
Tid: 18.00 – 19.00.
Kostnad 140: -/gången, om du är medlem i Hässelby GK är träningen kostnadsfri.
Anmäl dig eller ställ frågor till, lotta@hasselbygolf.se, 08-739 38 89
Träna med Janne Stålben privat
1 pers. 300: -/40 min
2 pers. 400: -/40 min
3 pers. 600: -/60 min
Boka tid genom att maila till lotta@hasselbygolf.se

