
Tid & plats 
Förbundsmästerskapet i golf 2018 arrangeras den 16-17 augusti av SPF Seniorerna 
Skärstad-Ölmstad, Örserum samt Kontakt Tranås. Tävlingen spelas i norra Småland  
på två fina banor: Gränna GK och Tranås GK med kanonstart kl.10 båda dagarna. Restid 
cirka 45 minuter mellan banorna.  

Tävlingen 
Tävlingen är öppen för alla SPF Seniorernas medlemmar som fyller minst 60 år under 
2018 och som har officiellt spelhandicap samt exakt spelhandicap. Svenska golfförbundets 
regler gäller samt spel- och tävlingshandboken tillsammans med lokala regler och tillfälliga 
lokala regler. Antal deltagare är begränsat till totalt 288 spelare. 

Klassindelning och tävlingsform 
Damklass A (hcp <18) och B (hcp >18,1), herrklass A (<18 i hcp) och B (hcp >18,1) 
slaggolf singel. Mixed klass fyrboll/bästboll, poängbogey. Alla klasser spelar 36 hål, 18 hål 
per dag. Förbundsmästare i respektive åldersklass D60, D70, H60, H70 och H80 blir den 
som har lägsta bruttoscore efter 36 hål. Samma åldersklasser tävlar också om att nå lägsta 
nettoscore efter 36 hål. 
Tee: H60, och alla mixed herrar gul tee. Övriga klasser röd tee.

Startlistor och inspel 
Startlistor publiceras på Min Golf.se (under Gränna GK) den 14 augusti kl. 19.00. 

Inspel: Den 15 augusti med 150 kr rabatt från normal greenfee. Bokas direkt med 
klubbarna, uppge ”SPF FM 2018” vid bokning. 



 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmälan & anmälningsavgift  
Anmälan är öppen 1 mars-15 juli via www.svenskgolf.se Min Golf sök på Gränna GK 
och ”SPF FM 2018”. Avgiften är 900 kr för singelspel, 650 kr för hemmaspelare och 1500 
kr respektive 1000 kr/par (hemmaspelare)för mixedspel.  Betalning görs till bankgiro 230-
4277, SPF Seniorerna Skärstad Ölmstad, samtidigt som anmälan senast den 15 juli 2018. 
Vid överanmälan gäller anmälningsordning. 
 
Avanmälan 
Före anmälningstidens utgång, 100 % återbetalning, efter anmälningstidens utgång, dock 
senast 31 juli, 50 % återbetalning. Vid sjukdom återbetalas 100 % mot läkarintyg. 
 
Inspel & golfbil  
Den som behöver golfbil anger detta vid anmälan via Min Golf. För inspel direkt med 
klubbarna. Läkarintyg krävs. 
 

Trivselkväll 
Gemensam middag på Stadshotellet Tranås, torsdagen den 16 augusti kl. 18.30. Fördrink 
och en tvårätters meny bestående av varmrätt och dessert, (nötkött och färska bär) ingår 
liksom musikalisk underhållning av No Name Band, lokala seniormusiker med taktkänsla. 
Bokas vid anmälan via Min Golf. Drycker utöver bordsvatten finns till försäljning i ett 
dryckespaket innehållande två glas vin alternativt öl samt en snaps alternativt en avec. 
Pris: 260 kr/st, beställs och betalas till hotellet i samband med fördrinken. Även 
medföljande, som inte spelar, är välkomna. 
Är du allergiker och behöver anpassad kost, meddela dina önskemål en vecka i förväg till 
info@tranasstatt.se 
 
Inkvartering Logi 
Rum finns reserverade på Stadshotellet i Tranås (Best Western), Storgatan 22 och 
Badhotellet i Tranås, Ågatan 16. Avståndet mellan hotellen är cirka 100 meter. Rum bokas 
direkt på hotellen. Nedanstående priser gäller båda hotellen även vid ankomst 15 augusti. 
Kontaktuppgifter hotellen: Stadshotellet Best Western tel.0140-566 00 referera till SPF 
FM 2018.  Badhotellet tel.0140-462 00 referera till gruppnummer 295465. Husbil- och 
husvagnsplats finns på båda klubbarna. Kontakta respektive klubb för att boka plats. 
 
 

http://www.svenskgolf.se/
mailto:info@tranasstatt.se
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Prislista 
 
Aktivitet    Pris                      Turisttips vid sidan av golfen… 
Gästspelare Singel tävlingsavgift 900 Gränna Tranås 
Hemmaspelare Singel tävlingsavgift 650 Bluegrass musikfestivalen 

18 -19 augusti. 
Spa helg på Badhotellet 

Gästspelare Mixedpar tävlingsavgift 1500 Trollska båtturer Båttur med Boxholm II 
Hemmaspelare Mixedpar 
tävlingsavgift 

1000 Flanera på Brahegatan Flanera på Storgatan 

Logi Enkelrum 795 Gränna hamn och Visingsö Guidad stadsvandring 
Logi Dubbelrum 1095   
Dubbelrum/person 547,50   
Trivselkväll på Statt inkl. tvårätters 
middag med underhållning/person 

300   

Golfbil halva avgiften i 2-dagar 
(sjukintyg krävs) 

200                                     

 

För information om arrangemanget 
Lars Westin: lars.westin@telia.com, 070-583 66 05 
Britt-Marie Allard GIT/ekonomi: britt@allard.nu, 070-366 08 55 
Johnny Gullquist: johnny.gullquist@calypso.se, 0140-31 10 88 
 
Tävlingsledare  
Gränna GK – Philip Cooper: philip@grannagk.se, 070-364 18 81 
Kansli Gränna GK kansli@grannagk.se, 0390-100 30 
Tranås GK - Bo Johansson: bo.johansson@greenbay.se, 070-552 12 14 
Kansli Tranås GK – Eva Sandberg: eva.sandberg@tranasgk.se, 0140-31 16 61 
 
 
 
 
Välkommen till Gränna och Tranås! 
SPF Seniorerna Skärstad-Ölmstad, Örserum och Kontakt Tranås 
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