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Tid o plats 
 
OS i Tokyo, Nobelfesten och FM i golf blev inställda 2020 p.g.a. ett elakt virus. Vi hoppas och tror att 
det framtagna vaccinet skall få avsedd verkan, så de restriktioner som gällde i början av 2021 tas 
bort eller ändras radikalt! Nu gör vi ett nytt försök! 
Du är härmed inbjuden till Förbundsmästerskapet i golf som spelas 19-20 augusti 2021.  
Tävlingen spelas på två olika banor, Nacka och Ingarö (Ängsbanan). Restid mellan banorna 17 min. 
 
Båda dagarna: Kanonstart 09:30. Samling 08.30 vid resp. klubbs puttinggreen. 
 

Tävlingen 
Tävlingen är öppen för alla SPF Seniorernas medlemmar som har handicap på max. 41,0 enl. WHS.  
Svenska Golfförbundets regler samt spel- och tävlingshandboken tillsammans med lokala regler gäller. 
Antalet spelare är begränsat till ca. 178 st. för singeltävlingen och ca. 70 st. för mixed! 
Begränsning av antal deltagare från respektive distrikt/klubb. Om det kommer alltför många anmälningar 
från visst distrikt/klubb kommer besked om de får delta först strax före anmälningstidens utgång. 
 
Klassindelning och tävlingsform 

• Damklasser  Åldersklass D 60 och D 70. Slaggolf. 

• Herrklasser Åldersklass H 60, H70 och H 80. Slaggolf. 

• Mixedklass Fyrboll/bästboll Poängbogey 

• SPF-medlemmar yngre än 60 år spelar i D 60 eller H 60-klasserna! 
Förbundsmästare blir den som har lägsta bruttoscore efter 36 hål i varje åldersklass.  
I samtliga klasser tävlar vi också om att nå lägsta nettoscore. 
Om det är färre än ca. 30 spelare/klass anmälda blir det en klass.  

Mer än ca. 30 spelare/klass kan delas upp på A och B-klass.  

HCP-Gränsen sätts så det blir ungefär lika många i varje klass! 

Priser i samtliga klasser! 
Utslagsplatser:  
H 60 och alla mixed herrar slår ut från Blå tee (tee 3 Ingarö) och övriga klasser Röd tee (tee 4 Ingarö)! 
Startlistor publiceras på Min Golf under Nacka GK den17 augusti efter 16.00 
Inspel den 18 augusti. Bokas direkt med respektive klubb. Uppge ”SPF 2021” vid incheckning så erhålls  
reducerad Greenfee, 350 kr. 
 
 
 
Avgift. 
Gästspelare   tävlingsavgift 1 200kr 
Hemmaspelare Nacka/Ingarö tävlingsavgift 850 kr 
Gäst spelare mixedpar  tävlingsavgift 2 100 kr  
Hemmaspelare Mixedpar  tävlingsavgift 1 700 kr  
Lunch ingår dag 2. 
Om någon aktivitet blir inställd, golf eller Trivselkväll, återbetalas hela summan! 
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Anmälan och avgifter: 
Anmälan är öppen 1april – 19 juli via www.golf.se och Min Golf på Nacka GK (distrikt Stockholm).  
Betalning senast 19 juli till SPF-Seniorerna Värmdö bg. 5634-7537 
Avanmälan före 19 juli återbetalas hela beloppet. Avanmälan efter anmälningstidens utgång dock senast 1 
augusti, återbetalas 50 % av erlagd avgift. Sker avanmälan efter 1 augusti, ingen återbetalning.  
 
Återbetalning med 100 % mot läkarintyg om anmälan sker innan 2021 09 01. Därefter ingen återbetalning! 
Golfbil: I samband med anmälan bokar du golfbil som betalas direkt till respektive bana vid avhämtning. 
Om möjligt kommer tävlingsledningen att disponera startlistorna så att du kan samåka, varvid kostnaden 
halveras. Läkarintyg krävs! 
Nacka GK: Ring 08 570 360 27. 200 kr/bil! 
Ingarö GK: Ring 08 545 55 660. 200 kr/bil! 
 
Hemsida och tel. för mer info om golfbanorna 
Nacka GK www.nackagk.se . 08-570 360 27 Nacka Blå Tee: 5 012 m Röd Tee: 4 695 m 
Ingarö GK www.igk.se . 08-545 55 660 Ingarö Tee 3: 4 695 m Tee 4: 4 290 m 
 
 

Trivselkväll, Kostnad 550 kr. 
Skepparholmen torsdag den 19 augusti,18.30 – 23.00 
Boka trivselkvällen i samband med din anmälan! 
Mingel från 18.30 
Golfare eller ej är du lika mycket välkommen. Det finns plats för 168 personer!  
Fördrink och tvårättersmeny. 
Musikalisk underhållning och möjlighet för de som önskar att testa dansgolvet.  
 
Meny:  Förrätt och Wallenbergare. Kaffe och kaka. 
 
Under kvällen - Prisutdelning efter första dagens golfspel: Närmast flagg -Rakaste Drive-mm.  
 
Vid behov av anpassad kost, meddela Ditt namn och Dina önskemål till  
info@skepparholmen.se eller tel. 08/747 65 00. 
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Boende. 
Inkvartering och logi:  OBS Boka hotellrum i samband med din golfbokning.  
Vi har reserverat rum på följande hotell! Ange SPF-golf på ditt mail så det blir rätt pris! 
 

• Skepparholmen Bokning via info@skepparholmen.se.            
 Enkelrum 995 kr, Dubbelrum 1590 kr. Generös frukost. Hemsida: skepparholmen.se 

Till Nacka GK är det 15 min, Ingarö GK 22 min. och Trivselkväll 0 min. 

• Blå Blom Gustavsberg. Bokning via bokning@blablom.se. Till Nacka GK är det 9 min,                   
Ingarö GK 14 min. och Trivselkväll 17 min. Hemsida: blablom.se 
Enkelrum 850, dubbelrum 1150, dubbelrum superior 1250kr/dygn. 

• Tollare Folkhögskola. Bokning via info@tollare.org. Hemsida: tollare.org 
Tollare drivs av IOGT-NTO, så det är inte tillåtet att ta med eller förtära drycker med mer än                
2,25 volymprocent alkohol. Respektera detta! Enkla rum med dusch o toa. Lakan och handduk ingår! 
Enkelrum 500 kr, dubbelrum 700 kr. Frukost 80 kr. 
Till Nacka GK är det 22 min, Ingarö GK 30 min. och Trivselkväll 11 min. 

• Nacka Stadshotell Bokning via info@nackastadshotell.se. Enkelrum 650 kr. Dubbelrum 950 kr.         
plus p-avgift 30 kr/natt! Hemsida: nackastadshotell.se   

  Enkel frukost! 
Till Nacka GK är det 12 min, Ingarö GK 20 min. och Trivselkväll 22 min. 
 

Husbil och husvagnsplats: Finns på båda golfklubbarna i begränsat antal.  
Kontakta respektive klubb för att boka plats. 
Nacka GK: info@nackagk.se Kostnad 100 kr/dygn. Tillgång till dusch o toalett! 
Ingarö GK: reception@igk.se Kostnad 100 kr/dygn. Tillgång till dusch o toalett! 
 
 
Att göra för icke golfare! 

• Vill du förlusta dig i Stockholm, rekommenderar vi starkt att du skaffar SL-biljett. Läs mer på sl.se  
Du kan exempelvis köpa en 24-timmarsbiljett för 105/155 kr. Senior/Fullt pris.  
Biljetten gäller för alla resor under 24 tim. från första användningstillfället! 

• Vill du inte åka in till Stockholm är konsthallen Artipelag ett utmärkt besöksmål. Deras konditori utsågs 
2019 av White Guide till Sveriges bästa!! Tips! Parkera långt till höger på den första parkeringen och 
promenera längs en 800 m lång spång till besöksmålet! www.artipelag.se 

• Hamnen i Gustavsberg är värt ett besök. Porslinsmuseet, som tillhör Nationalmuseum, är nyöppnat efter 
ett par års renovering. Årets separatutställning är Lisa Larsson.  
Flera olika affärer och fika-eller matställen. Missa inte restaurant Kattholmen en liten bit bort! 

• Varför inte en heldagsutflykt till Sandhamn. Båt från Stavsnäs, restid 35–45 min.  
Kolla på waxholmsbolaget.se 

 

För mer information: Roine Fredriksson, roinefredriksson@gmail.com eller 073 800 9412 
 

Välkommen! 
SPF Seniorerna Boo och Värmdö 


