
   SPF:s Förbundsmästerskap i Golf 2019       
 

Tid o plats 

Förbundsmästerskapet i golf spelas 15 – 16 augusti 2019. Tävlingen spelas på två fina banor 

Säters GK och Dalsjö GK.                                                Båda dagarna: kanonstart 09:00.  

Restid från hotellen i Borlänge till banan i Säter är ca 30 min, 15 min till Dalsjö GK.  

Tävlingen har arrangerats varje år sedan 1987 

Tävlingen 

Tävlingen är öppen för alla SPF Seniorernas medlemmar som fyller minst 60 år under 2019 

som har officiellt spelhandicap samt exakt spelhandicap. Svenska Golfförbundets regler samt 

spel- och tävlingshandboken tillsammans med lokala regler gäller. 

Antalet spelare är begränsat till totalt 288.  
Begränsning av antal deltagare från respektive distrikt/klubb. Om det kommer alltför många anmälningar från 

visst distrikt kommer besked om de får delta först strax före anmälningstidens utgång. 

 

Klassindelning och tävlingsform 

Damklasser         Åldersklass D 60 och D 70 Slaggolf 

2 handicapklasser i varje åldersklass A-klass hcp 0 – 19,  

B-klass hcp 19,1 tom 36 

Herrklasser         Åldersklass H 60, H70 och H 80 Slaggolf 

2 handicapklasser i varje åldersklass  A-klass hcp 0 – 19,  

B-klass 19,1 tom 36 

Mixedklass          Fyrboll/bästboll Poängbogey 

Förbundsmästare blir den som har lägsta bruttoscore efter 36 hål i A-

klasserna i varje åldersklass.  

 

I samtliga handicapklasser och åldersklasser tävlar man också om att nå 

lägsta nettoscore. 

Anm: Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra hcp-indelningen i varje 

åldersklass för att utjämna storleken på respektive startfält 

Fina priser i samtliga klasser ! 

 



Utslagsplatser:  

H 60 och alla mixed herrar slår ut från Gul tee och övriga klasser Röd tee 

Startlistor och inspel: 

Startlistor publiceras på Min Golf under Säters GK den 13 augusti senast klockan 16:00 

Inspel 14 augusti: Bokas direkt med respektive klubb uppge ”SPF 2019” vid incheckning så 

erhålls reducerad greenfee = 280 kr. 

 

Anmälan och avgifter: 

Anmälan är öppen 1 mars – 15 juli via www.svenskgolf.se och Min Golf på Säters GK  (distrikt 

Dalarna) 

Avgiften är 900 kr för singelspel ( 700 kr för hemmaspelare Säter eller Dalsjö) och 1500 kr 

(1100 kr för mixedspelare om båda är hemmaspelare). Lunch ingår dag 2. 

Betalning görs till Bankgiro 5312-6132 , Spf Seniorerna  Borlänge samtidigt som anmälan 

dock senast 15 juli 2019 

Avanmälan:                                Om avanmälan görs före 15 juli återbetalas hela beloppet 

            Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång dock senast 1 aug, återbetalas 50 % av  

            erlagd avgift.  Sker avanmälan efter 1 aug sker ingen återbetalning 

Trivselkväll -  Torsdag 15 augusti           Kostnad endast 350 kr 

Gemensam middag på Hotell Galaxen torsdag den 15 augusti klockan 18.00 – 23.00 

Fördrink och en tvårättersmeny bestående av en välkomponerad och god varmrätt och en 

välsmakande dessert.  

Musikalisk underhållning och möjlighet för de som önskar att testa dansolvet ingår.  

 

Meny:         Västerbottenostfylld kycklingfíle med rödvinssky samt krämig potatisgratäng 

 Dessert:     Mjölkchoklads Mousse toppad med halloncrunch och Dumleflarn. 

                   Under kvällen - Prisutdelning efter första dagens golfspel:  

              Närmast flagg -Rakaste Drive-Överraskning 

 

Vid behov av anpassad kost, meddela Ditt namn och Dina önskemål minst två veckor före 

till st.pers@hotmail.com 

 

OBS  Boka och betala trivselkvällen i samband med anmälan      OBS 

Att betala på plats: Dryckespaket  ( förutom bordsvatten) beställs och betalas på plats.  

    Två glas vin eller 2 öl samt avec              Kostnad 300 kr 

OBS ……Tänk på att det är ett kontantfritt hotell, endast kortbetalning 

http://www.svenskgolf.se/


Inkvartering och logi:  OBS Boka hotellrum i samband med din golfbokning. Betalas direkt till 

respektive hotell vid utcheckning 

Vi har lyckats förhandla och reservera rum till rabatterade priser på följande närliggande 

hotell (avstånd till trivselkvällen) Rum bokas direkt på hotellen hänvisa till SPF -Golfen 

 

Quality Hotell Galaxen       0 m,  ange SPF golf                      Tel 0243-216000 

                      Enkelrum 999 kr , Dubbelrum 1099 per natt  

Best Western Gustaf Wasa  400 m - ring eller mail                             Tel 0243-247400 

Enkelrum   675 kr (21 st)       Dubbelrum 875 kr (25st)                      mail:       info@gustafwasa.se 

 

First Hotell Brage     300 m Enkel 1200 kr Dubbel 1400 kr              Tel 0243-217660 

 

Hotell Scandic          400 m   Enkelrum 900 kr, dubbelrum 1100 kr Tel 0243-18666 

    Bokningskod SPF Golf 

Husbil och husvagnsplats:            finns på båda golfklubbarna i begränsat antal.  

                                                    Kontakta respektive klubb för att boka plats. 

Önskas husbil- eller husvagnsplats i närheten av Galaxen för galakvällen – skicka mail till                    

st.pers@hotmail.com  

Golfbil: I samband med anmälan bokar du Golfbil och kostnaden är 200 kr/dag/bil och 

betalas direkt till respektive bana vid avhämtning. Om möjligt kommer tävlingsledningen att 

disponera startlistorna så att samåkning kan ske varvid kostnaden halveras. 

Om Du glömt att boka golfbil vid anmälan skicka namn och golfid till : st.pers@hotmail.com 

Sammanställning priser mm inför din bokning och betalning: 

Gästspelare  tävlingsavgift     900 kr 

Hemmaspelare tävlingsavgift    700 kr 

Gästspelare mixedpar tävlingsavgift  1500 kr (750 kr per person) 

Hemmaspelare Mixedpar tävlingsavgift  1100 kr [550 kr per person) 

Trivselkväll Galaxen     350 kr 

           Icke golfare:  Är givetvis mycket välkomna. Betala trivselkvällen   

          separat till vårt Bankgiro 5312-6132 glöm ej att ange namnet på gästen 

 

För mer information:     Stefan Persson  070-5841752             st.pers@hotmail.com 

 

Webbplats och tel för mer info om golfbanorna 

Säters GK   www.satersgk.nu  0225-595510 

Dalsjö GK  www.dalsjogolf.se  0243-220080     

            Välkommen till Dalarna  
  SPF Seniorerna Borlänge och Stora Tuna/Säter 
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