
   

 

 

Tid & plats 
Förbundsmästerskapet i golf 2017 arrangeras den 24-25 augusti av SPF Seniorerna Värmlandsdistriktet 
tillsammans med SPF Seniorerna Fröding i Karlstad och SPF Seniorerna Hammarö. Tävlingen spelas på 
Karlstad GK och Hammarö GK båda banorna ligger ca 9 km från Karlstads centrum. 

Tävlingen 
Tävlingen är öppen för alla SPF Seniorernas medlemmar som fyller minst 60 år under 2017 och som har 
officiellt spelhandicap samt Exakt spelhandicap. Svenska golfförbundets regler gäller. Tävlingen går över 
två dagar med ett 18-håls varv på vardera banan för varje klass. Antal deltagare är begränsat till totalt 200 
spelare motsvarande 25 fyrbollar på vardera banan. 

Klassindelning 
Både damer och herrar spelar i tre singelklasser A-B-C och dessutom spelas en mixed-tävling. För A-
klassen gäller slagspel och för B och C slaggolf. Mixedtävlingen avgörs som greensome i en klass. Herrar 
som fyller 75 år 2017 och äldre kan välja att spela från röd tee vilket måste anges i tävlingsanmälan. 
Klassvinnare blir den (paret i mixed) med lägsta nettoscore över 36 hål. Deltagarna i A-klasserna tävlar 
även i bruttoscore i åldersklasserna D60 och D70 samt H60 och H75. Mästare i varje klass blir den med 
lägsta bruttoscore över 36 hål. Vid lika resultat sker särspel på hål som anslås på spelad klubb. 
Förbundsmästare föräras medalj – guld, silver och bronsmedalj i varje klass. 

Tävlingsprogram & startlistor 
Start sker första dagen med löpande tider från 08.00 (önskan om tidig eller sen start skall anges i 
anmälan) och andra dagen med kanonstart, kl. 08.00. Samling kl. 07:30 på respektive golfklubb dag 2 för 
information om tävlingen och lokala regler. Tävlingsledningen fördelar klasserna på banorna för att 
tävlingen skall bli så rättvis och smidig som möjligt. 
 
 



 

Startlistorna publiceras den 18 augusti på www.golf.se under Karlstad GK. Varje spelare får starttiden 
per mejl genom golfens IT-system. Skulle någon sakna e-postadress vänligen kontakta din respektive 
golfklubb. Startlistor sätts även upp på golfklubbarnas anslagstavlor. Vid anmälan för start på respektive 
klubb får varje spelare en startpåse innehållande tävlingsregler, lokala regler och lite av varje. På varje 
bana kommer en domare och en tävlingsledare att finnas tillgänglig. 

Anmälan & anmälningsavgift  
Anmälan sker senast 14 augusti via GIT och Karlstad GK där tävlingen är upplagd under namnet SPF 
FM 2017. Anmälningsblankett för spel och bankett finns på spfseniorerna.se samt på 
www.spfseniorerna.se/distrikt/varmlandsdistriktet. Avgiften är 900 kr för singelspel, 650 kr för 
hemmaspelare i singelklasserna och 1500 kr respektive 1000kr/par för mixedspel, se anmälningsblankett 
för detaljerad information. OBS! Anmälningsavgifterna skall vara inbetalda före 14 augusti. Vid 
återtagande av anmälan efter den 14 augusti återbetalas 50 % av avgiften. Vid sjukdomsfall återbetalas 
hela avgiften mot uppvisande av läkarintyg. Gäller även banketten. 

Inspel & golfbil  
Inspel kan ske den 23 augusti med 150 kr rabatt på ordinarie greenfee på respektive bana. Uppge: SPF 
FM 2017 vid bokning. Betalning sker direkt till klubbarna. Den som behöver golfbil anger detta vid 
tävlingsanmälan och får räkna med att dela med annan spelare. Betalning 400 kr/golfbil sker direkt till 
klubbarna. 

Bankett  
En gemensam middag anordnas på hotell Scandic Sara Winn i centrala Karlstad torsdagen den 24 
augusti med början kl. 18.30. För 295 kr börjar vi med en välkomstdrink varefter vi serveras en 
grillbuffé, bordsvatten och en kaka samt kaffe efter maten. Drycker utöver bordsvatten finns till 
försäljning med specialpris 60 kr för kvällens öl/glas vin. Trevlig underhållning med gamla rikskändisar 
borgar för en festlig kväll i trivsam golfmiljö. Medföljande är varmt välkomna. Speciell kost måste 
anmälas i god tid. 

Inkvartering & husvagnsplats 
Hotell: Avtal finns med nedanstående hotell: Scandic Hotell Sara Winn, 790 kr enkelrum och 890 kr 
dubbelrum, ange SPF FM 2017 vid bokning, tfn: 054-776 47 13. Camping: Vid båda golfklubbarna finns 
plats för husbilar/husvagnar, bokas på respektive bana Karlstad GK, 054-86 64 05 och Hammarö GK, 
054-52 26 50. Fler detaljer angående hotellbokning och parkering/plats för husbilar vid Banketten med 
mera, se sista sidan av denna inbjudan. 

För information om arrangemanget 
Lena Lidén: lenaln@hotmail.com, 070-588 02 90.  
Karlstad GK: Dick Westman, dick.westman@outlook.com, 070-601 27 38.  
Hammarö GKs kansli: info@hammarogk.se, 054-52 26 50. 
  

 

Välkomna till Karlstad och Hammarö! 
SPF Seniorerna Värmlandsdistriktet, Fröding och Hammarö 
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Information angående hotellbokning 
Bokningskod för rummen är SPF FM 2017 och kan bokas per telefon 054-776 47 13 eller via mejl: 
group.karlstad@scandichotels.com. Priserna är bokningsbara till och med 1 månad före ankomst, 
därefter på förfrågan.  
 

Parkering vid banketten 
Strax utanför hotellet finns bra parkeringsmöjligheter för både bil och husbil/husvagn. Avgiftsfritt 
mellan 18:00 och 09:00. På andra sidan älven är gatorna avgiftsfria dygnet runt. 
 
 

 
 

Bussar 
Till banketten går stadsbussar (dock ej från golfklubbarna) med hållplats strax utanför hotellet eller vid 
torget om man inte bor på avtalat hotell. Ombordbiljett med VISA/Mastercard (39 kr) går bra om man 
inte har Resekort eller Mobilappen för Karlstadsbuss.  
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