
Sommargolf 2008
Även denna säsong kommer vi att arrangera Sommargolf för damer och 
herrar. Vi kommer att spela på tisdagar med starttider 15.30-17.45.
Spelformen är 18 hål slaggolf. Vi använder en poängstege där de sex 
bästa resultaten av tio räknas. Anmälan görs via www.golf.se, terminalen 
eller till receptionen, tel. 0243-220080, senast måndag kl. 16.00. Start-
avgiften är 20 kronor och betalas till receptionen när scorekortet hämtas 
ut. Efter avslutad tävling signeras scorekortet och lämnas i greenfeelådan 
på väggen bredvid entrén till shopen för att räknas i tävlingen.
Speldagar för säsongen 2008 blir 20/5, 27/5, 3/6, 17/6, 1/7, 8/7, 15/7, 
22/7, 29/7 samt 5/8.
Som säsongsavslutning spelar vi nio hål scramble lördag 16 augusti 
kl. 15.00. Efter ronden blir det mat och prisutdelning på Dalsjö Golfkrog.

Välkomna!
Lars Pettersson, Per Olander, Kjell Pettersson 
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H55+
Årets säsong är snart här och vi håller Upptaktsmöte tisdag 29 april kl. 09.00 på Dalsjö 
Golfkrog. Vi spelar även i år på tisdagsmorgnar. Vi varvar klubbtävlingar med deltäv-
lingar i Aspelin Cup, vilken spelas vid åtta tillfällen och de fem bästa räknas till totalre-
sultatet. Till denna tävling skänker Aspelins Herrekipering en kavaj till segraren. Spel-
programmet finns att tillgå på vår hemsida och kommer att anslås på 
anslagstavlan. Anmälan skall ske senast tre dagar före speldag på golf.se, terminalen 
eller i receptionen.
Vi kommer också att deltaga i Dalagolfen 55+. Både damer och herrar är välkomna.
Dessutom kommer vi att spela klubbmatcher mot Falun-Borlänge GK och Leksands GK, 
både hemma och borta. Information om detta kommer att finnas på anslagstavlan.
Stort tack till alla för säsongen 2007 och välkomna till 2008 års alla speltillfällen!

Dan Brask och Thord Eriksson

TJEJ/DAMGOLF
Nu är det dags att putsa klubborna för snart startar vi 
säsongen.
UPPTAKTSMÖTE MÅNDAG 5 MAJ KL 18.30
PÅ DALSJÖ GOLFKROG
Vi inleder kvällen med mannekänguppvisning där våra 
golfdamer visar säsongens nyheter.
Susanne serverar sedan en enklare måltid till en kostnad 
av 100 kr.
Anmälan görs senast 4 maj till kansliet på tel 0243-22 00 
95 eller via e-post till info@dalsjogolf.se.
 Onsdagar: Vi träffas på kvällen för gemensam samvaro 
och spelar nio hål trivselgolf. Vi startar kl. 18.30 för att ge 
så många som möjligt tillfälle att komma. Vi vill poäng-
tera att ALLA tjejer/damer oavsett handicap är hjärtligt 
välkomna till våra aktiviteter.
 D50+: Vi spelar även i år på tisdagar och går ut efter 
H55+, ca kl. 09.30. Mode Eva Cup spelas åtta gånger, va-
rav de fem bästa resultaten räknas. Pris till ”Flitiga Lisa” 
delas ut vid säsongsavslutningen.
 Hulda cup: I år skall vi försöka fixa segern efter att ha 
blivit tvåa år 2007 med endast en poängs skillnad till 
segrande Leksands GK.
 Mer information om de olika aktiviteterna samt spel-
program får ni på upptaktsmötet. Spelprogrammen 
kommer också att läggas ut på vår hemsida.

Välkomna
Monica Linder och Kia Karlsson

Notiser
Nya markeringar på banan
En rekommendation från SGF är framtagen beträffande 
avståndsmarkeringar på banan. Plattor för 100 m,
 150 m och 200 m bör anges till mitten av green. Dalsjö har 
valt att följa den rekommendationen.

Nybörjarkurser
Dags att anmäla Din framtida golfkompis till nybörjarkurs i 
golf. Vi startar de första nybörjarkurserna i mitten av april. 
Ring vårt kansli 0243-22 00 95 för mer information.

Inomhusträning
Vi erbjuder inomhusträning i Falu Tennishall även denna 
vår. Ett samarbete mellan Falu TK, Falun Borlänge GK och 
Dalsjö GK. Boka tid på tel 023-79 43 00.

Årsgreenfee på FBGK
Som en medlemsförmån kommer vi att erbjuda Årsgreenfee 
mellan Dalsjö GK:s och FBGK:s  fullvärdiga medlemmar för 
975 kr, även för 2008. Följande medlemskategorier gäller:
• Fullvärdiga medlemmar med spelrätt/aktie
• Fullvärdiga medlemmar med medlemslån
• Fullvärdiga årsmedlemmar
• Studenter/Senior U 25

Dalsjös medlemmar betalar i receptionen på FBGK.
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En ärofylld utmärkelse
Bengt Niklasson har utnämnts till ”Årets ung-
domsledare på Skandia Junior Golf 2007”. 
Han får mottaga ett stipendium på 10 000 kr 
i samband med SGF:s förbundsmöte i Stock-
holm den 25-26 april. Mikael Löfkvist, en av 
våra Green Team ungdomar, följer med Bengt 
till Stockholm för att deltaga vid det högtidliga 
överlämnandet.

Grand Opening 
i Dalsjö Golfshop 26-27 april

Öppet 10.00-17.00

Välkomna önskar 
Ronny med personal!

Aktuella e-postadresser
Nu vill vi utveckla fördelen med GIT genom att kommunicera med Dig som medlem i Dalsjö Golf via e-post. Vi ber där-
för Dig att gå in via golf.se – Min golf och kontrollera att du har angett aktuell e-postadress. Med ökad träffsäkerhet i 
vår information ökar kvaliteten i vår klubb.

	GOLFENS	DAG
	PÅ	DALSJÖ
 Lördagen den 17 maj bjuder vi in Dig som 
 medlem i vår klubb, presumtiva medlemmar   
 och nybörjare till en golfdag som skall höja   
 Din golfstatus.
 Det här kommer att hända:
• Fria bollar på drivingrangen.
• Demonstration av klubbor – kom och prova.
• Instruktion av Ronny, vår pro.
• Puttningstävling på puttinggreen.
• Knattelekis – Green Team demonstrerar ett lek-  
 pass med 5-8 åringar.
• Skojscramble – Green Team bredd spelar sex hål  
 på banan tillsammans med föräldrar.
• Vi presenterar klubbens breda verksamhet, från  
 miljöarbete till regelvandring.
• Tony demonstrerar Envirojeten – vattenluftaren.
• Enkel golftävling – foursome sex hål. Du som 
 aktiv golfare tar med en nybörjare i spel på
  banan. Ni får spela på en utrustning eller låna   
 klubbor. Lottade priser.
• Vi avrundar dagen med en trevlig buffé på Dalsjö  
 Golfkrog under lättsamma former. 

 Välkommen till en trivsam dag på Dalsjö!
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Kallelse till årsmötet

Härmed kallas Du som medlem i Dalsjö Golfklubb till 
vårårsmöte onsdag 2 april kl 18.30 på Pylonen, Väg-
verket, Borlänge.

Välkommen!
Samtliga handlingar finns att hämta på kansliet 
fr o m torsdag 27 mars.

Bengt Niklasson



Medlemsutveckling
Vår nya faktureringsrutin har i stort emottagits positivt. Vi kommer 
att få sista fakturan betald den 31 mars. Vi har en fortsatt stabil 
medlemsutveckling inom Dalsjö Golf. Det är våra medlemmar med 
låg spelfrekvens som viker. Vi jobbar just nu för att ersätta dessa 
medlemmar. Framtiden kan kräva ytterligare medlemsformer.

teetime no1 2008   

Ledare
Våren är på väg. Golfen står och väntar bakom 
knuten. Dags att putsa upp klubborna och se 
över all utrustning. Våren känns en månad 
tidigare i år.  
Jag hoppas att Du är förberedd – för vi som 
arbetar i olika förtroendeuppdrag tillsammans 
med vår personal är på ”G” . Vi har dukat upp 
ett ”smörgåsbord” av aktiviteter vi hoppas 
skall tilltala dig.
Vi startar med Kick off och årsmöte den 2 april 
och förhoppningsvis öppnar vi banan någon 
gång i slutet av april. 

Enligt Tony – vår greenkeeper – har banan haft 
en bra övervintring.
En nyhet för säsongen är Golfens Dag den 17 
maj. Då skall vi visa upp hela vår eminenta 
verksamhet så att du som medlem får en in-
blick i hela verksamheten samt en möjlighet 
att prova på olika aktiviteter. Du får även chan-
sen att bjuda in en vän att prova på denna fina 
och roliga fritidssysselsättning.
I övrigt kommer vår tävlingsansvarige Sven-
Eric att bjuda på en härlig meny av tävlingar 
under säsongen. Herrar 55+, damer 50+, 
seniorer herrar och damer samt Green Team  
har även de ett digert program att presentera.
Till slut några rader om säsongen 2007. Till 
vår stora glädje har både Dalsjö Golfklubb och 
Dalsjö Golf AB gått plus med tillsammans 8 

tkr, vilket känns bra i dagens golfsverige. Vi 
har en stabil ekonomi i både klubb och bolag. 
Våra investeringar får anpassas till den eko-
nomi som råder.
För att skapa en bättre ekonomi så är ett ökat 
medlemsantal den bästa medicinen. Har du en 
kompis som vill börja spela golf, kanske hållit 
uppe med golf några år eller är nyfiken på att 
börja? Hjälp dem med första steget som alltid 
brukar vara det svåra. Berätta för oss vem det 
är så hjälps vi åt att få igång dem.
Avslutningsvis lyfter vi med stolthet på hat-
ten för Bengt Niklasson som blivit utsedd till 
”Årets ungdomsledare på Skandia Junior Golf  
2007”.

   Ordf Peo Karlström

Tävlingar
NM FÖR ROTARY
Vi har som målsättning i klubben att arrangera en större tävling per säsong. 
I år blir det Nordiska Mästerskapet för Rotary. Tävlingen spelas 29-30/8 med 
inspel den 27/8. Tävlingen arrangeras tillsammans med Falun-Borlänge GK.

KLUBBTÄVLINGAR
Tävlingsutbytet med Falun-Borlänge GK fortsätter, vilket innebär att vi spelar 
greenfeefritt hos varandra vid några tävlingar under säsongen. Klubbtävling-
arna startar traditionsenligt med Prons och Krögarens tävling den 1/6 och 
avslutas lika traditionsenligt med Avslutningsgolfen, inkluderat korandet av 
Mästarnas Mästare, den 28 september. En nyhet för i år är tävlingen dalagol-
fen.se singel. Detta är en singeltävling i Dalarnas Golfförbunds regi med tio 
deltävlingar. Vår deltävling spelas 27/7 och finalen spelas 30/8 på Mora GK. 
Det fullständiga tävlingsprogrammet finns att tillgå på vår hemsida.

KLUBBKVÄLLAR
Vi arrangerar även i år klubbkvällar varannan vecka. Vi spelar scramble-
tävling sex torsdagar och avslutar med två söndagar. Följande tävlingsda-
tum och tider gäller: Torsdagar 29/5-12/6-26/6-10/7-24/7-7/8 med start kl. 
17.00. Söndagar 24/8-7/9 med start kl. 15.00. Anmälningstiden för torsdags-
tävlingarna går ut på tävlingsdagen kl.12.00 och för söndagstävlingarna på 
tävlingsdagen kl. 11.00.

REGELKVÄLLAR
Årets regelgenomgång, med vår förbundsdomare Peter Björklund, genomför 
vi på Dalsjö Golfkrog 14/4 kl.17.30 och eventuellt den 21/4 kl.17.30, detta 
om intresset visar sig vara så stort så att vi måste dela upp genomgången 
till två tillfällen. Det har kommit ut en ny regelbok för golf som gäller från 
2008 till 2011 och Peter kommer bl.a. att redogöra för nyheterna och änd-
ringarna som skett i den nya upplagan. Anmälan till regelgenomgången sker 
till vårt kansli på tel. 0243-22 00 95 eller via e-post till info@dalsjogolf.se 
senast fredag 11/4.

Välkomna till en rolig tävlingssäsong!
Med vänlig hälsning
Sven-Eric

Välkommen till klubbens städdagar
I år kör vi två lördagar då vi har stort behov att städa upp efter all vår trädfäll-
ning. Kan Du inte komma den ena helgen kanske den andra passar.
Lördag 19 april kl 9.00 – 12.00 samt
Lördag 26 april kl 9.00 – 12.00

Ta med kratta, handskar och ett glatt humör.

Ny säsong - nya utmaningar 
Som greenkeeper lever man i symbios med gräset dygnet runt även på 
vinterhalvåret. Kyla kan ge cellsprängningar i bladen. Vid syrebrist för-
giftas gräset av svavelväte. Om bladen transpirerar vatten samtidigt som 
det är tjäle i marken kan inte plantan ta upp vatten och cellerna kollapsar, 
vilket uppstår under vårvintern eller snöfattiga och blåsiga vintrar. För 
att minimera riskerna för dessa tre huvudorsaker till att gräset dör under  
vintern har vi i år vintertäckt de svagaste greenerna, hål 3 – 6 som än inte 
har optimala förhållanden för övervintring pga skuggiga förhållanden. 
Vi fortsätter med att avlägsna träd i dessa områden för att uppnå än bätt-
re motståndskraft inför nästa vinter. Eftersom koden till bra och rättvisa 
spelförhållanden är ett friskt gräs fortsätter vi med vårt intensiva skötsel-
program med bl a behovsanpassad gödsling. I år skall vi också kalibre-
ra vår bevattningsanläggning än bättre för att få en jämnare täckning på 
främst greenbevattningen för att bl a undvika övervattning, vilket kan leda 
till olika sjukdomar och näringsläckage.
Envirojeten, vår nyanskaffade vattenluftare, finns med från start i år. Den 
hjälper oss att syresätta greengräset på ett utmärkt sätt. Vi kommer även 

att få en ny fairwayklippare då den gamla 
”tog pension” efter åtta säsonger. 
Snart är det äntligen dags för golfspel. 
Hjälp oss att lägga tillbaka uppslagen 
torv, lägg hela krattan i bunkern och kom 
ihåg greenlagaren. Vi skall göra vårt bäs-
ta för att Ni skall få en trevlig golfsäsong 
på Dalsjö. 

     Tony med övrig banpersonal

Dalsjö Golf & Business Club
Införsäljningen av avtalen för 2008 går mycket bra. Vi möter ett stort förtroende 
från näringslivet för vårt sätt att bedriva vår verksamhet. Affärsutbytet bland de 
50 företag som ingår i vår Business Club är betydande. Bokningen av företagsgolf 
följer också fjolårets nivå.
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GreenTeam	
Växer
Efter förra säsongens framgångar 
både när det gäller antalet del-
tagare, +27%, och i tävlingar går 
vi nu vidare i utvecklingen. Till 
årets verksamhet utökar vi med 
fyra nya grupper.

• GreenTeam Golfkul miniknattar 
för tjejer och killar i åldern 4-5 år 
där fokus är enkla bollekar.
• GreenTeam Golfkul knattar för 
barn i åldern 6-9 år som tas om 
hand av juniorerna i Elit-och Ta-
langgrupperna.
• GreenTeam Bredd grönvit. 
Gruppen är särskilt skapad för 
dem som varit med i Golfkul och 
som har ålder och mognad att ut-
vecklas vidare inom GreenTeams 
utvecklingsstege. Verksamheten 
inleds i en egen grupp i klubbens 
nybörjarutbildning. Efter nybör-
jarkursen fortsätter barnen som 
en träningsgrupp, som leds av 
föräldrar med golfkunskap.
• GreenTeam Elit i vilken vi sam-
lar de juniorer som valt att för-
söka sig på en golfkarriär. Från 
starten ingår Mikael Löfkvist, 
Pontus Henriksson, Johan So-

nesson och Erik Thurin Melin i 
gruppen. Klubbens representa-
tionslag för seriespel genomgår 
just nu ett generationsskifte och 
dessa fyra juniorer kommer i år 
att utgöra stommen i serielaget.

Elit- och Talanggrupperna 
på träningsläger i vår
Under tiden 30 april-5 maj ge-
nomför elva juniorer ett tränings-
läger i Blekinge ledda av PGA 
pro Ronny Malmlöf och coachen 
Adde Melin. Gruppen bor på Ho-
tel Solgårda i Asarum och tränar 
och spelar på Karlshamns GK:s 
36-hålsbana.

GreenTeam IQ-certifierat
Som första golfklubb i Dalarna 
fick klubben vid en ceremoni hos 
Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund 
den 29 januari ta emot ett IQ-cer-
tifikat och 3 000 kr i stimulans-
bidrag för GreenTeams Policy för 
resor till och från tävlingar och 
träningar. (IQ = Idrottskvalitet)

Policyn och mer information om 
GreenTeam-verksamheten finns 
på klubbens webbplats på Inter-
net under Idrottskommittéer > 
GreenTeam – Juniorerna 

Dalsjö Golfklubb
Årsmöte: 2008-04-02, kl 18.30
Plats: Pylonen, Vägverket, Borlänge

Förslag till föredragningslista
§1 Fastställelse av röstlängd för mötet
§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
§3 Fastställande av föredragningslista
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§5 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare,   
 som jämte ordföranden skall justera     
 mötesprotokollet
§6 a; Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verk- 
 samhetsåret
 b; Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning)   
 för det senaste räkenskapsåret
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under  
 det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
§8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt dispo-  
 sition av överskott respektive underskott i enlighet med   
 balansräkningen
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
 revisionen avser
§10 Fastställande av Idrottsprogrammet samt budget för det  
 innevarande verksamhets- och räkenskapsåret
§11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna   
 motioner

§12 Övriga frågor

Dalsjö Golfkrog firar 10-års 
jubileum i Susannes regi!

Lunchserveringen öppnar måndag 7 april.
Öppet 11.00-14.00. 

Exklusivt för medlemmar – öppna konto 
för 1 000- men ät för 1 100 kronor.

Välkomna önskar Susanne 
med personal!

PIM PIM SPELKLAR FÖR DALSJÖ
En världsstjärna i tennis, Pim Pim Johansson, har tagit beslutet att sluta 
med tennis på världsnivå. Nu vill Pim Pim ge golfen en chans. Det vill han 
göra på Dalsjö Golf. Vi inleder ett samarbete med Pim Pim på olika plan 
inom vår verksamhet. Exempelvis vill han utveckla sitt eget spel, dels vill 
han coacha våra talanger i deras utveckling. Pim Pim kommer även att 
stimulera flera att bli medlemmar i Dalsjö Golf.

Vi hälsar Pim Pim välkommen i vår gemenskap!

teetime no1 2007

Ledare
När jag i lördags morse vid femtiden hämtade

tidningen slog vårvindarna riktigt emot mig. 

Glädjen spred sig i hela kroppen och inte blev

den mindre när nästa tanke var – nu är golfsä-

songen nära.

Jag tror att vi alla känner så. Visst skall det bli

roligt att plocka fram klubborna.

För oss som sitter med i Dalsjö GK och Dalsjö

AB har vintern varit en källa till inspiration och

framtidstänk. Vi är ett härligt gäng som ser 

framåt och ständigt försöker hitta nya vägar

att utveckla vår bana, utöka dina möjlighe-

ter till aktiviteter, nya inkomstkällor och inte

minst att sprida vår fantastiska Dalsjöanda.

Det vi i första hand har arbetat

med under vintern är följande:

• En sexhålsbana med greener av

konstgräs.

• Drömmaskinen

• Samarbete om utökat medlemskap

med Falun-Borlänge GK.

• Jämställdhet i styrelse- och verksam-

hetsarbetet.

• Golfprojekt i Ornäs Skola.

• Vintergolf i Falu Tennis- och Idrottscenter

• Fortsatt samarbete med Enköping

– Katrineholm.

• Miljöcertifiering

• Marknadsföring för att stärka

varumärket Dalsjö Golf.

• Samma verksamhetsår för bolag

och klubb.

• Utveckling av medlemsaktiviteterna.

• Utveckla tävlingsutbudet.

Vissa punkter är i pipeline, andra är under

framtagande och vi kommer att informera mer 

vid vår Kick Off den 18:e april.

Jag vill även beskriva en aha-upplevelse förra

veckan.

Tony hade bjudit Dalsjö AB.s styrelse till ett

möte i maskinhallen. Vi skulle få en demon-

stration av alla maskiner och själva hallen.

Vi var överväldigade när vi gick därifrån. Vilken

ordning och vilken planering inför kommande

säsong. Jag kan lova att våra anställda verkli-

gen förvaltar våra maskiner och byggnader på 

ett sätt som man blir både glad och tacksam

över. En stor eloge till Tony och hans grabbar.

PeO Karlström, ordförande

SKANDIA TOUR RIKS 2007
Den 8-9 september kommer Skandia Tour Riks att spelas på Dalsjö

GK. Det är en tävling för Sveriges bästa ungdomar mellan 17-21 år,

med en hcp-gräns på 2.0. I dignitet är det bara Telia Tour Elit som 

rankas högre. Det är med andra ord den högst rankade tävling i Dal-

sjö GK:s historia som vi kommer att arrangera. För att genomföra ar-

rangemanget behöver vi en tävlingsorganisation på ca 35 personer.

KLUBBTÄVLINGAR
Samarbetet med Falun-Borlänge GK kommer att fortsätta även i år 

med bland annat utbyte på tävlingssidan. Våra klubbtävlingar star-

tar den 3 juni med Prons och Krögarens tävling och avslutas den 30 

september med Avslutningsgolfen och korandet av Mästarnas Mäs-

tare. Tävlingsprogrammet finns att tillgå på vår hemsida.

KLUBBKVÄLLAR
I år har vi utökat klubbkvällstävlingana med 3 tävlingstillfällen, och

de 3 sista kommer att spelas på söndageftermiddagar.  Följande

tävlingsdatum och tider gäller: Torsdagar 7/6-21/6-5/7-19/7-2/8 - 

start kl 17.00, Söndagar 19/8-2/9-16/9 - start kl 15.00. Anmälnings-

tiden utgår för torsdagstävlingarna tävlingsdagen kl. 12.00 och för 

söndagstävlingarna kl.11.00.

REGELKVÄLL
Onsdagen den 25 april kommer Peter Björklund att ha en regelge-

nomgång ute på Haganäs för våra medlemmar med start kl.17.30

och avslut ca 20.00. Vi avslutar genomgången med diskussioner.

Anmälan till regelgenomgången sker till vårt kansli tel. 0243-22

00 95 eller via e-post: info@dalsjogolf.se. Vi kommer även att ha

repetitionskurs i GIT för tävlingsledarna och det gäller framför allt

den avslutande delen av tävlingen med resultatredovisning och av-

slut. Datum för detta kommer att meddelas senare.

Välkomna till en rolig tävlingssäsong!

H55+
Upptaktsmöte onsdag 2 maj kl.09.00 på Dalsjö Golfkrog. Spelprogram

för 2007 finns utlagt på webbplatsen och uppsatt på anslagstavlan,

anmälan senast tre dagar före speldag i Golf.se eller till receptionen.

Aspelin Cup spelas åtta gånger varav de fem bästa räknas. Till denna

tävling skänker Aspelin Herrekipering en kavaj.

Vi kommer att deltaga i Dalagolfen 55+. Både herrar och damer är väl-

komna. Se information på anslagstavla. Stort tack till alla för en fantas-

tisk säsong /Dan Brask och Thord Eriksson

Den 28 september hade herrar 55+ sin säsongsavslutning på golfres-

taurangen med god mat och trevlig samvaro. Dan Brask inledde med 

en tyst minut för vår bortgångne golfkamrat Åke Roos. Dan Brask och

Tord Eriksson fick mottaga en gåva från golfkompisarna för sitt enga-

gemang för vår verksamhet. Bosse Karlsson var årets segrare i Aspelin

cup och fick mottaga kavajen av Alva Aspelin. Han var tätt följd av Jan-

ne Dahl och trean Tommy Sjöberg. Efter att pristagarna tackat för sig

så informerade Lasse Eriksson oss om årets verksamhet och förutsätt-

ningar inför nästa golfsäsong som vi redan ser fram emot.

Jan-Åke Kansbod

Namn:

Adress:

Golf-id:

erbjudandet gäller till den 31 maj 2006.

Handla för 700 kr vid ett köptillfälle och Du får 100 kr i rabatt
Klipp ut och ta med kupongen vid nästa köptillfälle.

Medlemsförmån på ICA MAXI, Borlänge
Gäller Dig som är medlem i Dalsjö Golfklubb

Erbjudandet gäller till den 31 maj 2007.
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Erbjudandet gäller till den 30 april 2008


