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Tid:

Måndagen den 3 september 2018.
Utdelning av startkit och scorekort: 08:00-09:30.
Samling utanför restaurangen för genomgång: 09:30.
Kanonstart 10:00.

Plats:

Arboga GK
WGS 84 decimal (lat, lon): 59.36881, 15.75637

Rätt att delta:

Alla anställda inom Saab-koncernens företag har möjlighet
att deltaga samt pensionärer som ej har tagit ny anställning
i annat företag.

Klasser:

Singel Dam och Herrklass scratch.
Sidotävling: Slaggolf A och B klass.
Alla deltar i samtliga tävlingsformer.
Närmast hål (en klass)
Längsta drive (dam och herrklass)
Utlottning av priser sker till alla deltagare utan pris.

Villkor:

Övre HCP-gräns 36. Max 108 deltagare. Varje förening
garanteras plats. Vid överanmälan tas hänsyn till föreningarnas
storlek.

Anmälan:

Anmälan med namn och Golf ID till
roger.fromholdt@saabgroup.com senast 2017-08-20. Någon
slags samåkning kommer det att bli, hur vi tar oss ner och när vi
tar oss ner kan vi ta längre fram när vi vet hur många vi blir.

Startavgift:

Gemensam betalning från varje klubb betalas till
PG 89 45 47-9, Saab AKTIV i samband med anmälan.
Avgift 100:- per deltagare. Ange ”Golf 2018” som meddelande
till betalningsmottagaren.

Övrigt:

Startkit fås vid anmälan på tävlingsdagen. Banguide och
rangebollar ingår. Lunch ingår även efter avslutat spel.

Inspel:

Inspel söndag den 2/9, efter kl 13:00, 50% rabatt, bokas på
http://www.golf.se eller tel. 0589-70100. Ange Saab AKTIV
vid betalning.
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Boendeförslag: Det finns möjlighet att ställa upp husvagn, husbil eller
hyra liten enkel 4-bäddars stuga vid banan, bokning sker via
klubben tel. 0589-701 00. Andra boendealternativ med
exempel på priser och avstånd till golfbanan:
- Herrfallet stugor, 4/6 bädd, ca 1110/1020:-, 20 km,
0589-40110.
- Arboga Vandrarhem, 2/3/4 bädd, ca 600/870/1080:-, 7 km,
0589-13948.
- Dinners Hotell, 2 bädd, ca 795:-, 10 km, 0589-12550.
- Rasta Hotell, 2 bädd, ca 795:-, 9 km, 0589-12400.
- Brandtorps gård, 2/2 bädd, ca 750/950:-, 13 km, 0703-589058
- Kåsätter gård, 2 bädd, ca 900:-, 8 km, 0709-109349.
- Herrfallet hotell, 2 bädd, ca 1340:-, 20 km, 0589-40110.
- Stadshotellet, 2 bädd, ca 1445:-, 7 km, 0589-12980.
- Kungsör 22 km, Köping 26 km, Örebro 36 km.
Försäkring:

Alla Saabanställda deltagare är försäkrade genom
Länsförsäkringar.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att start- och resultatlistor,
fotografier samt reportage från tävlingarna får publiceras på
Saab Aktivs hemsida och Saab Net.

Kontaktperson: Frågor besvaras av Stefan Brunnsäter 0589-82728
stefan.brunnsater@saabgroup.com

VÄLKOMNA
Saab AKTIV Hemsida: www.saabaktiv.se
Arboga GK Hemsida: http://www.arbogagk.se/

