INBJUDAN
På uppdrag av SPI inbjuder härmed Jönköpings Polisens Skytte & Idrottsförening i samarbete
med Gränna Golfklubb till SPM i golf 2017.
Tid och plats:
Den 31 aug-1 sept. 2017. Gränna golfklubb, www.grannagk.se
Tävlingsbestämmelser:
Se SPI:s hemsida www.polisidrott.se-tävlingsbestämmelser.
Spelform:
Mästerskapet anordnas som individuell tävling över 36 hål.
Klasser:
Damer senior, damer 50, herrar senior, H40, H50, H60 och H70.
Klass måste väljas vid anmälan eftersom man endast får delta i en klass. Minst fem deltagare
måste vara anmälda till en klass, varav fyra måste starta i klassen för att tävlingen ska anordnas.
Damer spelar från röd tee och seniorer från vit tee, övriga herrar från gul tee. Vid för få anmälda
damer får damerna spela i motsvarande herrklass och spelar då från gällande tee i klassen.
Arrangerande förening ska erbjuda maximalt 150 deltagare tillfälle att spela om SPM. Om fler
anmäler sig sker uttagning efter HCP.
18 hål spelas första dagen. Tävlingsledningen kan besluta att minst 18 hål ska gälla för ett mästerskap. Rond kan bestämmas till 9 hål. Vid lika resultat spelas särspel på hål 1 och 18. Därefter
sudden på hål 1 och hål 18. I övrigt gäller Svenska Golfförbundets bestämmelser.
Dag 1 Shotgun start kl.10.00 i 4 bollar förtäringstält vid 9:e tee och mellan 18:e green och 1:an
tee.
Dag 2 vanlig start från 1:an kl. 07.00 i 3 bollar Startordning H70, H60 Damer 50, damer senior, H
50 H40 Seniorer
Lagtävling/poängbogey/närmast hål/rakaste drive:
Under första tävlingsdagen spelas en slagtävling för 2-mannalag över 18 hål. Laget ska anmälas
senast inspel dagen och bestå av spelare från samma idrottsförening oavsett klass. Tävlingen
ingår inte i SPM.
Utanför mästerskapet spelas också individuell poängbogey. Information om denna tävlingsform
ges i samband med tävlingsstart första dagen. Samtliga spelare deltar i A och B klass.
Första dagen sker även en tävling om vem som kommer närmast hål på ett förutbestämt hål,
vidare vilken dam och vilken herre som slår rakaste drive på ett förutbestämt hål.
Inspel:
Under onsdagen 30 aug ges möjlighet till inspel på banan för en kostnad av 250: - per person
Bokning sker via receptionen eller i samband med övriga anmälningar till Grännas GK:s
kontaktperson, Randi Nilsson eller Philip Cooper på telefon 0390-10030 Uppge inspel SPM.

Boende och paketpris:
Gränna GK tillsammans med Gyllene Uttern har tagit fram ett paketpris till ett förmånligt pris under
Polis-SM 2017.
2 600 kr/pp Logi i dubbelrum eller 2 450 kr/pp Logi i 3- bäddsrum. I det ingår boende från onsdagfredag inkl. frukost
Inspelsdagen: Välkomstdrink, 2-rätters supé (varmrätt och efterrätt). Gyllene Uttern hotell
kl.19.00
Tävlingsdag 1: Välkomstdrink, kamratmåltid med underhållning, startavgiften och kit till tävlingen.
Buss transport till och från golfbanan på torsdag, förtäring på banan under torsdag. För info
och bokning kontakta Randi Nilsson eller Philip Cooper, telefon 0390–10030, e-post
kansli@grannagk.se
Anmälan:
Sker genom e-post till kansli@grannagk.se. Anmälan ska innehålla namn, polisidrottsförening,
golf-id, klass och mailadress. Anmälan blir sedan bindande när du betalat startavgiften.
Sista anmälnings/betalningsdag är den 1 augusti.
Paketavgift:
Paket 1: Startavgift inkl. Greenfee under tävlingsdagarna, 950 kr
Paket 2: Startavgift + Kamratmåltid med underhållning, 1 345 kr
Paket 3: Startavgift + middagen på inspelsdagen samt kamratmåltid 1 740 kr
Paket 4: Se boende och paketpris, 2 600 kr allt 2 450 kr
OBS! Ange för vem betalningen avser samt idrottsförening och golf-id
Meddela vid anmälning om du har någon allergi.
Sista betalningsdag är 1 augusti.
Inbetalning av paket ska ske till
Bankgiro: 434-3281
Swedbank
Märke Inbetalning: Polis SM
Kamratmåltid:
En middag med underhållning och prisutdelning hålls på hotell Gyllen Uttern, kl.19.00 den 31
augusti Anmälan till kamratmåltiden görs samtidigt som till tävlingen.
Prisutdelning:
Prisutdelning kommer ske i nära anslutning till att tävlingen är avslutad för resp. klass. För mästerskapet sker prisutdelning på Gränna GK efter tävlingens slut dag 2. För lagtävling, poängbogey,
närmast hål och längsta drive sker prisutdelningen i samband med kamratmåltiden. Mer info om
detta kommer när tävlingarna börjar och med reservation för ändringar.
OBS! För att erhålla pris vid alla prisutdelningar krävs närvaro av pristagaren.

Upplysningar:
Tävlingsledare/kontaktperson Philip Cooper 0390-100 30, kansli@grannagk.se
Tävlingsansvarig, Mats Allvin, mats.allvin@polisen.se
Hjärtligt välkomna till Gränna GK och Polis SM 2017 önskar Jönköpingspolisens Skytte &
Idrottsförening och all personal på Gränna golfklubb

( utsikt från 18:e tee mot klubbhuset )

