
 

VÄLKOMNA….  
 

på medlemsmöte ute på vår fina bana!  
Det är dags för lite förberedelser inför säsongen.  

 
10.00 Dagen tänkte vi börja med att hjälpa Svenne och Christer 

med vad de nu behöver, t.ex. målning, planering, grävning 
och annat arbete. Vad det blir exakt får vi veta väl på plats. 

 Saft och kaffe bjuder vi självklart på under pauserna. 
 

14.00  Därefter grillar vi lite gott, och till efterföljande fika, 
har vi själva medlemsmötet med information om vad som på 
gång. Vi kommer bl.a. att prata om tränings– och gräsbanorna, 
vad Svensk Galopp har för sig och hur det ser ut inför avregleringen 
av spelmonopolet, samt om kommande tävlingsdagar.  

 
Föranmälan till info@goteborgsgaloppsallskap.se  

(så vi vet hur många som ska äta) 
 
 
 

  VI SES! 
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MEDLEMSBREV 

GGS på webben 
 

FB-sida:  

GGS Göteborgs 
Galoppsällskap 

 

TÄVLINGSDAGAR  
2018  

   MAJ 20  dräningsarbete 
   JUN 17    
   JUL    1         
   JUL 29   
   AUG 19          
   SEP 16   
   SEP 30         
   OKT 21   

Medlemsmöte lördag 19 maj!  

VIKTIGT! 
Då och då skickar vi ut meddelanden till alla medlemmar som lämnat sin 

epostadress. Dessvärre hamnar dessa meddelanden för somliga i Skräppost-
brevlådan. För att vara säker på att få dem, är det enklast att lägga till GGS:s 

epostadresser i kontaktlistan. 
info@goteborgsgaloppsallskap.se 

goteborgsgaloppsallskap@gmail.com 
Lägg till båda adresserna! 

I DET HÄR 

UTSKICKET 

KOMMER 

OCKSÅ DITT 

MEDLEMS-

KORT FÖR 

2018 ! 
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Äntligen!!! ... har vi klubbkläder! 

Här ser Du bilder på delar av vårt sortiment som vi erbjuder genom vårt samarbete med Prima4you. Produkterna 
beställer Du genom att gå in på vår hemsida under fliken medlemskap/klubbkläder, eller direkt på 
www.prima4you.se, vidare in på ”Din klubb/förening” och sedan skrolla dig ner till Göteborgs Galoppsällskap.  
Endast utvalt sortiment får beställas med GGS:s logo. 

 

Priserna varierar beroende på vilka logobrodyrer Du väljer.  Billigast blir det om man 
bara väljer logo på bröstet och dyrast med logo på både rygg och bröst samt person-
namn på bröst. Vi rekommenderar logo på rygg och bröst!  Bilderna nedan visar på ett 
ungefär hur de olika plaggen ter sig med loggorna utsatta.  
 

Du betalar varorna genom betalt-/kreditkort, Klarna eller postförskott. 
Varorna levereras till din närmaste DHL service point. För mer detaljerade köpvillkor 
hänvisar vi till prima4yous hemsida. 

Jackor 
   lättviktsjacka (grå) 
   softshelljacka (röd eller grå) 
   softshelljacka för barn (röd) 
   vaxad jacka (grön) 
Cardigans 
   sweatshirt med hel dragkedja 

(röd eller grå) 
Tröjor 
   Pikétröja kortärmad                

(röd eller grå) 
   Pikétröja långärmad                

(röd eller grå) 
Västar 
   Lättviktsväst (grå) 
Övrigt 
   Keps (röd eller grå) 

Du får 

 10 %  
rabatt om du beställer  

senast 20 maj! 
Ange kod: 

göteborgsgs2018   

https://www.prima4you.se/din-klubbforening-c-205-1.aspx

