Bästa Green Queen medlem,
Som ni säkert vet har Golf4Golfers ägare av rese och eventbolaget Birdie Golf Tours köpt
Green Queens. Birdie Golf Tours har under årtionden verkat på resemarknaden men sedan
pandemin bröt ut har fokus i stället varit på svenska event och golftävlingar. För oss på
Golf4Golfers/Birde Golf Tours känns förvärvet helt rätt då vi länge satsat på målgruppen
kvinnor. Vi ser så mycket framemot att fortsätta satsa på kvinnlig golf och fortsätta förändra
golfsverige tillsammans med er! Med det sagt, vill vi också passa på att tacka tidigare
styrelse som gjort ett fantastiskt jobb med att bygga upp ett klockrent koncept som bidragit
till nästan 2000 aktiva kvinnliga golfare.
Vilka är vi som tagit över?
Birdie Golf Tours är ett dotterbolag till Golf4Golfers som bland annat äger Vallentuna
Golfklubb. Jag som kommer att driva Green Queens heter Sarah Fossett och arbetar till
vardags som klubbchef på Vallentuna golfklubb. Jag är uppvuxen med golf sedan tidig ålder
och har verkligen fastat för golfen de senaste 2 åren. Jag brinner för att utveckla och
förbättra vilket jag tror är en fördel i min nya roll som VD inom Green Queens! Med mig har
jag också Neil Fossett ekonomiansvarig som är brittisk P.G.A Golf Professional och ägare av
Golf4Golfers. Neil kommer att verka bakom kulisserna och ansvara för exempelvis ekonomi,
samarbetspartners och annan back-office verksamhet.

Vad är vår tanke med Green Queens?
Vi kommer att skapa en ”Advisory board” med några av de tidigare ambassadörerna för att
fånga den erfarenhet som redan finns inom Green Queens. Golf4Golfers, som äger både
Vallentuna Golfklubb och Birdie Golf Tours, kommer ha möjligheter att erbjuda fler
förutsättningar än tidigare. Medlemskapet i Green Queens ska innehålla fler förmånliga
erbjudanden och rabatter. Vår målsättning är att ha många flera samarbetspartners, såsom
resedestinationer, hotell i Sverige och utomlands, wellness träning, hudvård, golf tillbehör,
golfundervisning och golfmedlemskap. Vi tycker det är viktigt med events och tävlingar för
att skapa naturliga sätt att umgås tillsammans, träffa nya vänner och ha roligt. Vi kommer
fortsatt att arbeta för ett mer jämställt golfsverige och arbeta aktivt för att få fler tjejer att
börja och fortsätta spela golf. Vi arbetar just nu med att färdigställa en app för att underlätta
för er tjejer att hitta andra tjejer att spela golf med, vilket vi anser är helt i linje med Green
Queens huvudsakliga syfte.

Kommande events
Den 26e september bjuder vi in till tävling på Vallentuna Golfklubb med kanonstart 09:00.
Anmälan sker på mingolf.se och tävlingsformen är en Greensome. Saknar du en spelpartner
så hjälper vi gärna till att hitta en! Då vi önskar att Green Queens från hela Sverige är med
och deltar har vi förhandlat med Sheraton Stockholm hotell som erbjuder våra medlemmar
att boka ett dubbelrum inkl. frukost för 900 kr/natt samt ett enkelrum inkl. frukost för 1100
kr/natt. Bokningen sker via mig, så maila vid intresse! Vi kommer att fylla prisbordet med
riktigt fina priser, det här vill ni bara inte missa!
Tack för att ni tog er tid att läsa. Vi ser glatt framemot att träffa er alla och fortsätta bygga
Green Queens golf tillsammans med er. Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta mig
på sarah.fossett@greenqueensgolf.se
Ha en fortsatt trevlig dag! "
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Bästa hälsningar,
Sarah Fossett

