EGR
Eesti Golfiselts Rootsis
Estniska Golfföreningen i Sverige

EGR-mästerskapet 2018 – 25-26 augusti
Årets mästerskapstävling kommer att genomföras på Falköpings Golfklubb,
http://www.falkopingsgk.com/, och för övernattning har vi valt kurhotellet Mösseberg,
http://www.kurortenmosseberg.se/. Efter hårda förhandlingar så kan vi i år erbjuda ett
billigare alternativ än Omberg med bra kvalitè på golfbana och hotell. Vi tror att vi med detta
kommer att ha en fin inramning för att fira vårt 30 års jubileum och Estlands 100 års
jubileum.

Hotell Mösseberg

Inre salonger

Resturang

Rum

Hotellet erbjuder fina rum och andra trevliga gemensamma lokaler. Utöver detta så kan var
och en också erbjudas SPA till en kostnad av 100:-/person och gång. Hotellet ligger c:a 7 km
ifrån golfbanan. Parkering finns vid hotellet och om det är fullt finns det fler parkeringsplatser
en bit bort.
Frukost serveras från klockan 07:15. Middagen på lördag startar klockan 19:30 med ett glas
bubbel. Till förrätt kommer det att serveras någon form av fisk/skaldjur, varmrätt blir en god
kötträtt och till efterrätt blir det en ”Nobeldessert” skapat av en av kockarna som brukar fixa
det vid Nobelmiddagen. Dryck till maten väljes av var och en och betalas på hotellet.
Adressen till hotellet är, Mössebergsparken 34, Falköping.
Vi har preliminärbokat 14 dubbelrum och 4 enkelrum.
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Spelplats
Banan ligger c:a 5 km ifrån Falköpings centrum på väg R 46 mot Skövde.
Falköpings GK är en park/skogsbana som i alla gästundersökningar får högt betyg för
sin layout. Genom banan ringlar sig Markabäcken som gör att spelet får planeras mer noga. I
övrigt kännetecknas banan som bred och något lång med små upphöjda greener. Detta
avspeglar sig i slopetabellen där man får många slag.

Banans signaturhål är hål 6 och 18. På båda dessa hål är greenerna rejält upphöjda. I övrigt är
banan relativt platt och som kuriosa kan nämnas det ovanligt korta avståndet mellan green och
nästa tee som hela banan präglas av, vilket ger korta rondtider.
Banan blev både 2003 och 2005 utsedd till Västergötlands bästa av Golf Digest. 2010
hamnade den på tredje plats.

Starttider
 Lördag: start från hål 1 klockan 11:10 – 12:20, 8 fyrbollar.
 Söndag: start från hål 10 klockan 08:40 – 09:50, 8 fyrbollar
Vi har bokat fyra stycken golfbilar. Kostnaden är 200:-/dag och klubben önskar läkarintyg.
Meddela Mats vilka som avser att nyttja golfbil.
Om någon vill spela redan på fredag så är greenfee 300:- och med golfhäftet 225:-. Ange
inspel EGR vid bokningen. Bollautomaten på rangen tar endast kort.

Kostnader
 För de som spelar golf och sover en natt i dubbelrum så är kostnaden 2095:-/person
och för enkelrum 2295:-. Då ingår tre rätters middag och greenfee.
 För de som inte spelar golf så är priset för en natt 1545:-/person i dubbelrum och
1745:- i enkelrum, då ingår tre rätters middag.
 En extra natt för de som anländer på fredag kostar 900:- i dubbelrum och 1200:- i
enkelrum. Då ingår frukost.
 Alla dessa kostnader faktureras till er från EGR. Kostnaden för drycken till maten och
annat betalas direkt till hotellet.

Årsmöte
Årsmötet genomförs som brukligt efter lördagens golfspel.

Spelregler
 Dam, Herr, Senior och Veteran-klass spelas brutto, och i varje klass erhåller de tre
bästa pris i form av pokaler eller dyl.
 Förutsättningar för att få delta: Att man är medlem i EGR, med hcp 36 eller lägre, att
EGR:s årsavgift är betald samt att man under året deltagit i minst en SEO-tävling.
 Tävlingen spelas som slaggolf (max slag per hål = par+5) utan handicap.
 Avståndsmätare är tillåtna.
Klassindelning:
 Alla damer spelar i Damklassen och från röd tee.
 Herrar upp till det år man fyller 54 år, spelar i Herrklassen och från gul tee.
 Herrar mellan det år man fyller 55 år upp till det år man fyller 64 år, spelar i
Seniorklassen och från gul tee.
 Herrar från och med det år man fyller 65 år, spelar i Veteranklassen och från gul tee.
 Inga avsteg från ålder och kön som klasstillhörighet, medges.
Från prisbordet (som utgör ett komplement till mästerskapet):
 Börjar vi med segraren brutto, oavsett klass.
 Därefter går vi vidare med resultatlistan netto, oavsett klass.
EGR-M priser
Vi hoppas att samma fina samling företag som var med och sponsrade EGR-M 2017 också
ställer upp i år. Givetvis är nya sponsorer välkomna.
Hotell Mösseberg kommer att bidra med något till vårt prisbord.
Prisutdelningen är i klubbhuset efter avslutat spel på söndagen.
Anmälan: Till Mats Adamson senast den 20 maj på mailto:mats@meraera.se

Vår hemsida: www.egr.se
Gå in och titta ofta på vår hemsida!!! Viktigt!
Vår hemsida är alltid uppdaterad med det nyaste och där hittar du också bl.a. resultaten från
våra olika tävlingar. Du hittar också information om vår historia och äldre tävlingsresultat, så
klicka in och läs. Skicka gärna in bilder från våra tävlingar så bildarkivet hålls uppdaterat.
Det är viktigt att informera oss om ev. ändringar av adresser, e-mailadresser och
telefonnummer. Då missar ni ingen information vi skickar ut.
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Vår Facebook- sida
Vi är nu så moderna att vi har en egen Facebooksida, allt för att ni snabbt skall kunna få och
sprida informationoch och delge era synpunkter som gäller EGR. Klicka på länken så kommer
ni direkt till vår Facebooksida. Dela gärna sidan med era golfvänner som har någon
anknytning till Estland.
https://www.facebook.com/EstniskaGolfForeningeniSverige

Med vänliga hälsningar,
Mart Aaspere Mats Adamson Peter Aasa Rein Kotkas Urmas Köster

