
Svensk Seniorgolf – OM3 och OM4 
Partille GK och Stora Lundby GK 

Tävlingsinformation 
Kontaktinfo, se längst ner 

 

Datum 13-14 September 2021 

Tävlingar 
Måndag 13 september OM3 
Tisdag 14 september OM4 

Mini-Tour Ja, över 36 hål  

Anmälan Anmälan via Min Golf på www.golf.se. Sök tävling, klubb=Svensk Seniorgolf. 
H55 och D50 spelar på Partille GK och H65 på Stora Lundby GK. 
OBS: Var noga med att du anmäler dig till OM3-4 på rätt golfbana. 
I dagsläget max 240 spelare, dock max 120 per bana.  

Sista anm. dag OBS! Fredag 3 september kl. 12:00 

Första start Rond 1 Måndag 13 september: kl. 08.00 på båda banorna. 
Rond 2 Tisdag 14 september: kl. 08:00 båda banorna, efter resultatordning i 
Rond1. 

Anmälningsavg. 950 kr. Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan till tävlingen. 

Avanmälan Hela anmälningsavgiften återbetalas om avanmälan görs innan anmälnings-
tidens utgång. Efter anmälningstidens utgång sker ingen återbetalning, om 
inte läkarintyg uppvisas.  
Övriga undantag, se hemsidan www.svenskseniorgolf.se 

Inspel Söndag 12 September.  
SSG har ett antal starttider förbokade för inspel på båda banorna, med 
reducerad greenfee. Övriga tider ordinarie greenfee. 
Boka inspel genom att ringa den aktuella klubben , se nedan i kontaktinfo. 

Husvagn/husbil P.g.a. semestertider har vi ännu inget avtal om ställplats med klubbarna, så 
vi ber dig som vill ha plats att kontakta respektive klubb och reservera plats. 
Vi återkommer så snart vi har fått information om prisuppgifter. Ange SSG. 

Golfbil Förbokas! genom att kontakta den aktuella klubben . Ange SSG. 

Middag Ingen gemensam middag. 

Boende 
 
 

Boende i Göteborg med omnejd rekommenderas. SSG har inget förbokat 
boende denna gång. Följande boenden är prisvärda och ligger bra till för båda 
banorna:. Boka dem via vanliga bokningssiter eller kontakta hotellen direkt:  

• Dialog Hotell Örgryte: 031 - 707 89 00, info@hotelorgryte.se 

• Best Western Tidbloms Hotel och Best Western Arena Hotell Göteborg: 
båda bokas via Best Westerns bokning eller via vanliga bokningssiter. 

• Partille Vandrarhem, B&B: 031-44 65 01, partillevandrarhem@telia.com  

• Sponton Hotell och Vandrarhem: 031-40 12 96, info@spotonhotell.se  

Kontakt 
klubbarna 

Partille GK: 031-987004, info@partillegk.se,  
Hemsida: www.partillegk.se  
 
Stora Lundby GK: 0302-44200, info@storalundbygk.se,  
Hemsida: www.storalundbygk.se  

Kontakt SSG  Magnus Johansson, 0705-405324,  

info@kingbo.se 
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