INBJUDAN TILL SVENSKA POLISMÄSTERSKAPEN I GOLF 2020
På uppdrag av SPI inbjuder härmed Norrköpings Polisens Idrottsförening
i samarbete med Norrköping Söderköping Golfklubb och ELITE Grand
Hotel till Polis SM i golf 2020.
TID OCH PLATS
27–28 augusti 2020, Norrköping Söderköping Golfklubb, Hylinge banan.
www.nsgk.se
TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Se SPI´s hemsida www.polisidrott.se – tävlingsbestämmelser
SPELFORM
Mästerskapet anordnas som individuell tävling över 36 hål
INSPEL
Inspel på banan erbjuds till reducerad greenfee på 250 kr, bokas genom
golf.se eller genom klubben.
TÄVLINGEN
Dag 1: Kanonstart kl 10:00, info klockan 09:00 utanför klubbhuset
Dag 2: Kanonstart kl 09:00, info klockan 08:00 utanför klubbhuset
Under tävlingsdag 1 kommer ett antal ”tävlingar i tävlingen” genomföras;
därav en 2-mannatävling, där deltagarna skall representera samma
idrottsförening, en individuell poängbogey tävling mm.
Anmälan till lag-tävlingen skall ske senast under inspelsdagen
ANMÄLAN
Anmälan ska innehålla NAMN, GOLF-ID samt den åldersklass man vill
deltaga i. Anmälan skickas till:
martin-v.andersson@polisen.se eller SMS: 0725 - 605 025
Anmälningsavgift: 1300 kr (Inkluderar 2 tävlingsdagar med fria
rangebollar samt kamratmåltid)
Betalas in senast 2020-08-01 till PG 49 50 24 - 2, Norrköpings
Polisens Idrottsförening, ange ”SM” och NAMN.

BOENDE
Boendepaket ELITE GRAND HOTEL: (priser specifikt för Polis-SM)
Dubbelrum – 1190 kr/rum & natt
Enkelrum – 1030 kr/rum & natt
Ställplatser för husvagn/husbil finns vid golfklubben – bokas via
golfklubben
Hotellet har reserverat ett antal rum för deltagare till SPM.
Boendet bokas genom följande länk:
https://www.elite.se/sv/conference-reservations/norrkoping/grandhotel/fae781a2-53b9-4944-b5fd-6106019d3849/
KLASSER
Damer senior, D40, D50, D60 och D70.
Herrar senior, H40, H50, H60 och H70.
Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee. Minst fem deltagare
måste vara anmäld till en klass, varav fyra måste starta i klassen. Om för
få anmälda i en klass kommer åldersklasser slås ihop så de äldre
hamnar i de yngre klasserna.
MÄSTARNAS MÄSTARE
Vandringspriset Mästarnas Mästare delas ut till den spelaren med lägst
bruttoscore oavsett klass. Detta är ett pris skall vandra i 10 år.
Vandringen startade 2012. Varje års segrare skall ha sitt namn
ingraverat i priset, med årtal, namn och resultat.
För att bestämma vilken spelare vandringspriset skall tillfalla efter 10 år,
kommer samtliga personer som har en inteckning i vandringspriset
bjudas in till en tävling över 18 hål. Denna tävling spelas första dagen på
Polis-SM år 2022.
KAMRATMÅLTID
Under våren kommer en separat inbjudan till kamratmåltiden från ELITE
Grand Hotel. Här är lite kort info:
Kamratmåltiden kommer hållas i ELITE Grand Hotels lokaler.
Det kommer serveras en 3-rätters meny med till hörande välkomstdrink.
Ev. allergier meddelas helst vid anmälan men senast vid
anmälningstidens utgång.
Under kamrat måltiden kommer prisutdelning genomföras för de
tävlingsmoment som genomförs under dag 1.
Varmt välkomna till Norrköping/Söderköping!

