
   

                                                                                                                        

Svenska brandmästerskapen i golf 2019 
Södertörns BFF:s Idrottsförening har nöjet att bjuda in till Brand-SM i golf        

4-5 September på Haningestrand GK 

Anmälan 
 Anmälningsavgift, 1600 kr 

 Sista anmälningsdag och betalningsdag är 18 augusti.  

 Anmälan görs längst ner på denna sida 

 Anmälan fullständig först när betalningen är mottagen på Nordea 32672262454 Lars-Åke Stevelind 

 Glöm Ej att ange vem betalningen avser 

 Max 108 deltagare. Vid överanmälning gäller hcp ordning 

 Shotgun start kl. 09.00 onsdag och 09.00 torsdag 

 För tävlingsbestämmelser hänvisar vi till SBRIF:s hemsida 

 

Incheckning sker fram till kl. 08.00 den 4/9 
 
Boende 
Boendet bokar du på egen hand och ingår inte i anmälningsavgiften 

 

Horsfjärdens vandrarhem (vid 13:e hålet) 

Dubbelrum 425 kr/pp/natt (inkl. frukost på golfklubben)                                                                                      

Enkelrum 575 kr/natt (inkl. frukost på golfklubben) 

Vi har bokat upp rum som släpps till andra gäster efter den 30 juni. Boka ditt rum i god tid 

 

Hotell Winn, Haninge (avstånd hotell-golfklubb ca 14 km) 

Enkelrum 1175: - Dubbelrum 1375: - Rum finns i mån av plats 3-5 sept. Vi kan dessvärre inte hålla några rum 

då vi räknar med att få fullt då. Så boka i god tid.                                                                                                                            

Bokning sker på telefon 08-745 75 00  /q.winn.haninge@choice.se  bokningskod BRANDSM19                                                               

Husbil/Husvagn                                                                                                                                                        

Uppställning med el för husbil/husvagn finns. Kostnad 200: -/dygn                                                                       

Kontakta klubben på 08-7070660 för mer info och bokning   

mailto:q.winn.haninge@choice.se
http://www.sbff.se/


   

Inspel 

Bokas via Haningestrand GK tel. 08-707 06 60 eller på Min Golf 

Mingelkväll tisdag 3/9 och Middag 4/9     Är på golfklubben 

Klasser 

Mästerskapet omfattar en individuell tävling och en lagtävling (2-mannalag) 

*Open klass: Alla oavsett ålder har rätt att delta. Spelas som en 36-håls slagspelstävling från tee II 

*Yngre oldboys 50-64 år.  Spelas som en 36-håls slaggolftävling från tee II 

*Oldboys 65 år och äldre. Spelas som en 36-håls slaggolftävling från tee II 

*Damer samma åldersindelning som ovan. Spelar från tee IV 

Deltagare äger alltid rätt att tävla i yngre ålderkategori 

Lagtävling 

Open klass spelare bildar lag (slagspel) 

Yngre oldboys/Oldboys bildar lag (slaggolf)       

Anmälnings och betalningsfrågor: Lars-Åke Stevelind 070-854 58 74 mail: larsa.stevelind@telia.com 

Övriga frågor: Rolf Eriksson 0709-100064 mail: gesonre@gmail.com 

 

 

Fyll i formuläret på länken för att anmäla dig: https://forms.gle/t9jYyseu2pFtD4hd7 
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