OBS ! Denna inbjudan är omarbetad från Saab AKTIVs originalinbjudan till AT Fritids version !

IF Linköping inbjuder till
Saab AKTIV Mästerskap i Golf 2020
Tid:

Måndag den 7:e september

Plats:

Vreta Kloster GK (ca 2 mil N Linköping)
Veda Gård 2, 585 75 Ljungsbro

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

Max antal deltagare 100. Varje förening garanteras platser.
Vid överanmälan tas hänsyn till föreningens storlek.

Spelform:

Slaggolf. Regler för golfspel 2020 gäller, plus eventuella lokala
regler

Klasser:

Dam och Herrklass Brutto = Koncernmästare
Två klasser (A och B) Netto (sidotävling)
Alla deltar i båda tävlingarna.
Närmast hål (en klass)
Längsta Drive Damer
Längsta Drive Herrar

Annan Info:

Två Tee start från 1:an och 10:an med start 9.00
Utdelning av startkit och scorekort från 08:00
Pollett till rangebollar ingår.
Kaffe samt fralla serveras i restaurangen från 08.00.
Lunch ingår efter avslutat spel.
I dagsläget så kommer det ej finnas banguider

Anmälan:

Senast Torsdag 2020-08-27 med mail till
eva.olgemar@saabgroup.com, tel 0589-82426 och
stefan.brunnsater@saabgroup.com, tel 0589-8278
Anmälan skall innehålla Namn, Dam/Herr, Golf-id, Hcp och
Mobil-nr.
Frågor om tävlingen till Tommie Enghart
tommie.enghart@saabgroup.com, tel. 0734-185180 och Martin
Dahl martin.dahl@saabgroup.com, tel. 0734-188060

Startavgift:

Avgift 150:- per deltagare. Betalas av AT Fritid.

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 ABs intranet.

Inspel:

Inspel 6/9 eftermiddag 350:- per/person, bokas av respektive
spelare.
Bokas via https://mingolf.golf.se/ eller per tel. 013–169700

Boendeförslag:

På banan finns det stugor att hyra.
Priset för boendet är beroende på hur många som bor i varje
stuga
1 person 510:2 personer 360:- per/person
3-4 personer 310:- per/person
Priserna är ex. lakan, linne och handdukar, kan hyras för
100:-per/person
Städning ingår ej utan de kan städa själva eller köpa till det
för 500:- per/stuga

Andra boende alternativ:
Scandic Linköping Väst, Tel: 013-495 50 00
Quality Hotel, The Box, Tel: 013-390 02 00
Scandic Linköping City, Tel: 013-495 54 00
Gällande eventuella restriktioner för spel med anledning av
Coronaviruset kommer vi att följa Svenska Golfförbundets
rekommendationer
OBS ! Denna inbjudan är omarbetad från Saab AKTIVs
originalinbjudan till AT Fritids version !
AT Fritid betalar ut ett bidrag på max 350 kr per person för övernattning. Det
motsvarar ungefär vad boende på vandrarhem kostar.
Kostnad utöver detta betalar deltagaren själv för. Är
boendet billigare ersätts faktisk kostnad. Kvitto krävs för
ersättning. Bokning av boende ansvarar deltagarna själva
för. Bilersättning av AT Fritid, 14 kr/mil, max 350kr,
under förutsättning att samåkning sker.

