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Informationsblad inför SGF Senior Tour H50, 2-3 oktober 
Varmt välkomna till avslutningstävlingen på Borås GK. Nedan följer lite information till Er deltagare:  
 
Tävlingsbestämmelser Tävlingens omfattning är 18 + 18 hål slagspel. Godkänd avståndsmätare 

är tillåten. Caddie är tillåten. Eldriven vagn är tillåten. 
Informationstavla Information anslås på anslagstavlan till vänster om receptionen. 
Start  Shotgun med start kl. 09:30 båda dagarna. 
Banguide  Är gratis, delas ut i samband med registrering / betalning av startavgift. 
Flaggplacering Enligt måttangivelser. Delas ut vid start. 
Resultatrapportering Score inlämnas efter 18 spelade hål. 
Drivingrange Direkt till höger vid infarten till klubben. ”Pulsen Golfcenter” 

Man kan betala direkt vid bollmaskinen med Swish   
Vatten  Vatten finns vid klubbhuset vid hål 1 och vid kiosken vid hål 10. 
Toalett Finns vid kiosken på hål 10 och till höger om hål 15 innan fairways 

början. 
Omklädningsrum Finns i klubbhuset. Herrar en trappa ner.    
Vagnar Finns att hyra i kansliet, 40 kr 
TD och domare Arne Levin kommer att vara TD under tävlingen och Jonas Petterson    

tillsammans med Leif Johansson, kommer att vara ansvariga domare.  
 

Arnes kontaktuppgifter:  arnelevin1@gmail.com 
   070-6416616 
Jonas kontaktuppgifter:  jonasy.pettersson@gmail.com 

070-3342996 
Leif kontaktuppgifter:  070-969 26 06  

 
Öppettider  Eftersom vi kommer att försöka starta med shotgun-start 9:30 båda 

dagarna så anpassar vi öppettiderna till det. Shop och restaurang öppnar 
minst 1h innan start.  

Restaurang För att boka frukost, middag mm i restaurangen så kontakta Magnus 
Dise direkt; amagnus.dise@gmail.com eller 070-792 41 24 
Restaurangen tillsammans med ansvariga kaptener ordnar också med en 
gemensam lunch efter lördagens spel. I samband med lunchen 
informeras om nästa års planering mm. Beställning av mat görs på 
lördag morgon på klubben. 

Boende:  Det finns möjlighet till boende på klubben (B&B). Kontakta Vita Vilan 
direkt för bokning http://www.vitavilan.se/ 
Det finns också ställplatser för husbil/husvagn på klubben. 

Lokala regler  Klubbens lokala regler hittar ni på följande länk:  
https://www.borasgolfklubb.se/se/banan/lokala-regler 
Tillfälliga lokala regler kommer att meddelas på plats om så blir fallet.  

Scoring area Det kommer att finnas en anvisad lokal/yta för scoring area i 
klubbhuset.  

 
Prisutdelning  Efter söndagens runda håller vi gemensam prisutdelning samt meddelar 

O-o-f segrare samt EM-uttagningar 2022 
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Evakueringsplatser markerade med rött X på skissen. 
 

Hål 1 - 7, 18 @ Klubbhuset 
 

Hål 8 - 11 @ Kiosken vid tee hål 10 
 

Hål 12 - 17 @ Ladan vi tee hål 13 


