Inbjudan till POLIS-SM
30–31 augusti 2018 på Ängsö GK

INBJUDAN
På uppdrag av SPI inbjuder härmed Västeråspolisens Idrottsförening i samarbete med Ängsö Golfklubb till
SPM i golf 2018.
Tid och plats:
Den 30 - 31 aug 2018. Ängsö Golfklubb, www.angsogolfklubb.se
Tävlingsbestämmelser:
Se SPI:s hemsida www.polisidrott.se-tävlingsbestämmelser.
Spelform:
Mästerskapet anordnas som individuell tävling över 36 hål.
Klasser:
Damer senior, D50, D60 och D70 samt 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 herrar seniorklass 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 144 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, 2 och 3. Därefter sudden death på
hål 1, 2 och 3. I övrigt gäller Svenska Golfförbundets bestämmelser.
Dag 1: Kanonstart kl.10.00 i 4-bollar. INFORMATION i samband med kaffe och macka 09:00.
Dag 2: Löpande start i 3-bollar från 1: a tee med första start kl. 07:00.
Startordning H70, H60, D50, Damer Senior, H50, H40, Herrar Senior
Lagtävling/poängbogey/närmast hål/längsta drive:
Under första tävlingsdagen spelas en slagtävling för 2-mannalag över 18 hål. Laget ska anmälas senast
inspelsdagen och bestå av spelare från samma idrottsförening oavsett klass. Tävlingen ingår inte i SPM.
Utanför mästerskapet spelas också individuell poängbogey.
Information om denna tävling ges i samband med tävlingsstart första dagen.
Första dagen sker även en tävling om vem som kommer närmast hål på ett förutbestämt hål, vidare vilken
dam och vilken herre som slår längsta drive på ett förutbestämt hål.
Prisutdelning:
För mästerskapet sker prisutdelning på Ängsö GK efter tävlingens slut dag 2.
Prisutdelning kommer att ske i nära anslutning till att tävlingen är avslutad för resp. klass.
För lagtävling, poängbogey, närmast hål och längsta drive sker prisutdelningen i samband med
kamratmåltiden på torsdagskvällen.
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.

Inspel:
Under måndag till onsdag den 27 - 29 augusti ges möjlighet till inspel för en kostnad av 250: - per rond.
Bokning sker via receptionen (0171-44 10 12) eller kansli@angsogolf.org
Ange att det gäller ”Polis-SM” vid betalning i receptionen.
Boende och priser:
Startavgift inkl. greenfee och fria rangebollar under tävlingsdagarna: 1 000 kr.
Startavgift + Kamratmåltid: 1 400 kr
Boende som ombesörjs av och betalas till Ängsö GK:
Ängsö Golfklubb (frukost kan intas på klubben) (24 platser) 300 kr./natt.
(Medtag sängkläder, om ej, tillkommer 150 kr/person)
Ängsö skola (Avstånd till Ängsö GK, 5 km):
Boende Ängsö Skola (frukost kan intas på klubben) (23 platser) 300 kr./natt.
(Medtag sängkläder, om ej, tillkommer 150 kr/person)
Husbil/Husvagn på Ängsö GK:
Husbils/husvagnsplats (frukost kan intas på klubben) (14 el-platser) 100 kr/ekipage/dygn.
Frukost serveras i restaurangen för 80 kr./pers/dag.
Hotell/Camping:
Hotell Hässlö Västerås (Avstånd till Ängsö GK, 18 km)
Enkelrum 616 kr./natt inkl. frukost. Dubbelrum 420 kr p.p/natt inkl. frukost
Bokning sker via telefon 021-81 10 10 eller www.hotelhasslo.se. Ange bokningskod ”Polis-SM 2018”.
Scandic Västerås (Avstånd till Ängsö GK, 20 km)
Dubbelrum 573 kr p.p/natt inkl. frukost. Avstånd till Ängsö GK, 20 km
Bokning sker antingen via e-mail vasteras@scandichotels.com eller telefon 021-495 58 10.
Ange bokningskod ”Polis-SM 2018”. Det går inte att boka via Scandics bokningscentral till detta pris.
Västerås Camping Ängsö (Avstånd till Ängsö GK, 500m)
Husvagnsplats 280 kr./dygn (frukost kan intas på klubben)
4-bäddsstuga 500 kr./stuga/natt. (frukost kan intas på klubben)
6-bäddsstuga 700 kr./stuga/natt. (frukost kan intas på klubben)
(Till stugorna medtas sängkläder, om ej, tillkommer 150 kr/person)
www.vasterascamping.se Bokning sker via telefon 0171-441043, 076-173 69 78, 070-368 89 32
Frukost serveras i restaurangen för 80 kr./pers/dag.
Deltagare ansvarar själv för bokning och betalning av hotell och camping direkt med hotell/camping.

Mat och dryck:
Inspelsmiddag: Ängsö Golfkrog erbjuder på onsdagskvällen den 29/8
en 2-rätters Inspelsmiddag för 150 kr. (betalas på plats).
Kamratmåltid:
En måltid bestående av välkomstdrink, grillbuffé, ett glas öl eller vin samt kaffe o kaka serveras och
prisutdelning av dagens spel hålls på restaurangen på Ängsö GK kl.19:00 torsdag den 30/8.
Anmälan till kamratmåltiden görs samtidigt som anmälan till tävlingen.
Busstransport till och från Ängsö GK från hotell och Ängsö Skola på kvällen ombesörjes av Ängsö GK.
Anmälan:
Sker via telefon 0707-44 10 12 eller kansli@angsogolf.org
Ring dock kansliet (0707-44 10 12) för uppgift om lediga platser vid önskat
boende på Ängsö GK, Ängsö Skola och Ängsö GK:s husbilsplatser
Anmälan ska innehålla namn, polisidrottsförening, golf-id, klass och mailadress samt eventuella allergier.
Anmälan blir bindande när du betalat startavgiften.
Sista anmälnings/betalningsdag är den 12 augusti.

Inbetalning av Startavgift/Paket ska ske till:
Bankgiro: 544–0037 Handelsbanken
VIKTIGT: Ange vem betalningen gäller, namn och Golf-ID!
EN betalare per transaktion!
Swish: 1232093656 (eller scanna koden till höger)
VIKTIGT: Ange belopp samt vem betalningen gäller, namn och Golf-ID!
EN betalare per transaktion!
Sista betalningsdag är 12 augusti.

Upplysningar:
Kansli: kansli@angsogolf.org, 0707-44 10 12
Tävlingsledare/kontaktperson: Gert Sjörén, fam_sjoren@hotmail.com , 0705-32 14 84
Tävlingsansvarig Polisen: Peter Karlstedt, peter.karlstedt@telia.com , 0707-22 44 07

Hjärtligt välkomna till Ängsö GK och Polis-SM 2018 önskar
Västeråspolisens Idrottsförening och Ängsö Golfklubb

