
 
 

Vänstergolfdagarna 1 juli - 3 juli 2018 på Nynäsham ns GK  
 
 
Tävlingsform: 3-dagars tävling över 54 hål. Slingorna Sjö - Berg den 1 juli, slingorna  
 Berg - Dal den 2 juli och slingorna Dal - Sjö den 3 juli 
 
Tävlingsklasser: Open klass – inofficiellt SM, gul tee, slagtävling – högsta hcp 9,4 
 A-klass , gul tee, slaggolf – högsta hcp 14,4 
 B-klass , gul tee, slaggolf – hcp 14,5 – 24,4 
 C-klass , gul tee, slaggolf – hcp 24,5 – 36,0 
 H-55, gul tee, slaggolf  
 Damklass , röd tee, slaggolf (minst 5 deltagare, annars spel i A-, B-,  
 C- klass) 

 Tävling för medföljande högerspelande golfare : 
 Herrar, gul tee, slaggolf – högsta hcp 36,0 
 Damer, röd tee, slaggolf – högsta hcp 36,0 

 Klassindelningen kan komma att ändras. 
  
Tävlingsanmälan: under ”Min Golf”  på www.golf.se. Sista anmälningsdag  
 den 28 juni, kl 18.00. (Kontrollera så att du väljer rätt tävlingsklass). 
 
Priser per person:                 

Golf mm på Nynäshamns GK Priser  
Tävlingsgreenfee inkl startavgift – tre dagars spel 

Övernattning i dubbelrum i två nätter på Körunda 
Konferens & Hotell inkl frukost 2 dagar 

Två middagsbufféer – söndag 1 juli och måndag 2 juli 

 

3 200 

Enbart tävlingsgreenfee inkl startavgift – tre dagars spel  1 400 

Tillval 

Tillägg för enkelrum i två nätter   300 

Medföljande – ej golf (del i dubbelrum i två nätter inkl 
frukost, två middagsbufféer) 1 800 

Extranatt mellan 30 juni-1 juli kan ej tyvärr inte bokas då hela 
hotellet är uppbokat  

Middagsbuffé/st exkl dryck  195 

Greenfee för inspel  300 

Priset för boendet ovan gäller då minst 20 personer  väljer att bo på  
Körunda Konferens & Hotell under tävlingen. 

 
Bokning/betalning:  Betalning av eventuella inspelsrundor samt tävlingsgreenfee erläggs i 

golfklubbens reception före tävlingsstart. 
  
 Bokning av boendeform sker direkt hos Körunda Konferens & Hotell via deras 

egna bokningsformulär som bifogas detta dokument. Vill du komma i kontakt  
 med hotellet så ring 08-520 390 30 eller maila till info@korunda.se 
 
 Betalning för boende och middagar erläggs hos Körunda Konferens & Hotel. 
   
  



 Kontakta Nynäshamns GK om du har planer på att bo i egen husvagn/husbil. 
 
 På måndagen den 2 juli serveras frukost mellan  kl 07.00-10.00 . 
 På tisdagen den 3 juli serveras frukost från kl 06.30 . 
   
 Middagsbufféerna serveras kl 20.00  i hotellrestaurangen båda dagarna.  
 
Årsmöte:   Måndagen den 2 juli kl 19.00  i lokal som meddelas på plats. Dagordning  
  kommer att publiceras på hemsidan. 

 
TÄVLINGEN  

 
Söndag 1/7  Löpande start på slingorna Sjö – Berg, första start  kl. 09.00.  
 Resultatlistan efter första dagens spel samt startlista för dag 2 kommer att  
 finnas tillgänglig före middagsbuffén..  

 
Måndag 2/7  Löpande start på slingorna Berg – Dal, första start  kl. 08.00.  
 Resultatlistan efter andra dagens spel samt startlista för dag 3 kommer att  
 finnas tillgänglig före middagsbuffén.  
 
Tisdag 3/7  Shotgun-start på slingorna Dal – Sjö kl. 08.00.  
 Prisutdelning sker så fort samtliga klasser är avgjorda och resultatlistan 

sammanställd.  
 
 
 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL VÅR ÅRLIGA TÄVLING ! 
 

Styrelsen för Föreningen NALG Sweden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anmälan 

 

Körunda Golf & Konferenshotell 1-3 Juli 2018 
 

Dubbelrum 1800 kr/ person i dubbelrum (enkelrumstillägg 300 kr) 
 
 
 
Namn: 
 
 
Telefonnummer: 
 
 
Mailadress: 
 
 
Allergier: 
 
 
Önskas enkelrum: 
 
 
Jag ska dela rum med:  
 
 
Vid avbokning senare än 4 veckor innan ankomst debiteras det avbokade värdet med 100% 
 
Scana in din anmälan och sänd till info@korunda.se 
Skicka per post till  
Körunda Golf & Konferenshotell  
Körunda 31  
148 91 Ösmo 


