VÄLKOMMEN TILL DIV 1 NORRA HERRAR PÅ HAGGE GK
DEN 14-16 juli 2022
Om arrangörsklubben
Banan är en lätt kuperad skogs & parkbana med fairways, greener och välskötta skogsdungar i
södra Dalarnas idyll. Klubben bildades 1963 som Västerbergslagens golfklubb och de första nio
hålen invigdes 1 augusti 1964. Banarkitekt var Nils Sköld. Klubben bytte namn till 1970 till Hagge
GK med Hagge Geigert som gäst och samma år besöktes banan av PGA-spelaren Billy Casper som
satte nytt banrekord med 69 slag. 1989-1990 byggdes banan ut med ytterligare nio hål efter
banarkitekten Sune Lindes ritningar och 1990-1991 byggdes klubbhuset ut.
Hösten 2021 påbörjades en ombyggnad av banans hål 6-7-8. Banan erbjuder den en utmaning för
både sällskapsspelaren och elitspelaren trots att längden på scorekortet (par 71) inte framstår
som något större hinder. Banrekordet från 55 tee (gul) är 63 slag och vi hoppas att få
dokumentera ett fint banrekord under denna tävling från 55 tee.

Kontaktuppgifter
www.haggegk.se, Tel 0240-655780, Epost: shop@haggegk.se

Information
Särskild information gällande tävlingen kommer publiceras på hemsidan på:
https://haggegk.se/sm-klubblag-2022-hagge-gk/

Öppettider reception
Kl. 06:30-19:00
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Tävlingsvillkor
Tävlingen spelas från. 55 tee (Gul).
Rond 1 – Två par/klubblag, 18 hål foursome
Rond 2 – Fyra spelare/klubblag, 18 hål individuellt
Rond 3 - Två par/klubblag, 18 hål foursome
Rond 4 – Två par/klubblag, 18 hål fyrboll
Rond 5 – Fyra spelare/klubblag, 18 hål individuellt
Fullständiga tävlingsvillkor finns på golf.se

Kaptensmöte
Kommer att hållas onsdag 13 juli kl. 18:00 i anslutning till klubbhuset

Inspel
Fritt inspel sker endast under onsdag den 13 juli from kl. 09:00. Ring i god tid 0240-655780 och
boka tider. Avsatta inspelstider kan komma att släppas till medlemmar om dessa tider inte bokats
senast två dagar innan den 13 juli.

Informationstavla
På klubbhuset jämte entré till shop & reception kommer det finnas information om starttider,
scoring area, information till åskådare, lokala regler, evakueringsplan, särspelshål etc.

Förvaring av utrustning
Nej

Logi
Vi rekommenderar logi enligt information på vår hemsida. Se denna länk:
https://haggegk.se/sm-klubblag-2022-hagge-gk/
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Transporter
Nej

Restaurangen
Restaurangen är belägen i klubbhuset. Öppettider alla dagar kl. 06:30-21:00. Köket stänger kl. 20:30.
Vid frågor ring 0240–406117
Betalning i restaurangen sker via kreditkort på plats eller faktureras enligt ök. innan tävlingen med vår
krögare Lars Willner.
För er som inte fyllt i formuläret via den länk som skickades ut i februari vänligen gör detta så vi kan
ha en någorlunda framförhållning i planeringen.
Länken finns här:
https://forms.gle/qxt48wMyqq3iBu9y6
Ni som önskar äta på klubben kontaktar restaurangen enligt ovan för bokning,

Driving range och övningsområde
Driving range finns i anslutning till klubbhus/parkering. Varje lag kan hämta sitt rangekort i
receptionen. Kortet är laddat med 3000 kronor och återredovisas före hemresa. Kort som inte
återredovisas kommer att faktureras med det fulla beloppet. Putting greener finns vid klubbhuset &
chiping green nedanför tee hål 1.

Omklädningsrum
Omklädningsrum finns i klubbhuset, före receptionen till vänster. Egna handdukar skall medtagas.

Bagvagnar
30 talet vagnar finns att hyra (100:- för hela tävlingen).

Banguide
Finns i reception/shop

Hålplaceringar
Spelare erhåller hålplaceringskartor i anslutning till start.

Mått på banan
Vippor till mitten av greenen. Blå 50m, Röd 100m, Gul 150m och Vit 200m.
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Domare
Distriktsdommare:
DD: Hans Holmström
DD: Roger Skyllberg
Ass DD: Stefan Krantz

Tävlingsledare
XXXXX XXXXXX

Tävlingskoordinator
Janne Permdal
0240-406337
shop@haggegk.se
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