
Svensk Seniorgolf – OM5 och OM6 
Vadstena GK och Vreta Kloster GK 

Tävlingsinformation 
Kontaktinfo, se längst ner 

 

Datum 19-20 September 2021 

Tävlingar 
Söndag 19 september OM5 
Måndag 20 september OM6 

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 Vadstena GK och H65 på Vreta Kloster GK. 
OBS: Var noga med att du anmäler dig till OM5-6 på rätt golfbana. 
I dagsläget max 240 spelare, dock max 120 per bana.  

Sista anm. dag OBS! Fredag 10 september kl. 12:00 

Första start Rond 1: Söndag 19 september: kl. 08.00 på båda banorna. 
Rond 2: Måndag 20 september: kl. 08:00 båda banorna, efter resultatordning 
i Rond 1. 

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 Lördag 18 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 Förbokas ! genom att kontakta respektive klubb. Ange SSG. 
Avtalat pris på Vadstena GK och Vreta Kloster GK är 100 kr/natt.  

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

Middag Ingen gemensam middag. 

Boende 
 
 

Vreta Kloster har egna stugor. Kontakta klubben för bokning av dessa. I övrigt 
sök boenden via vanliga bokningssiter i banans omnejd eller i Linköping. 
 

Vadstena GK anger följande boende som man har samarbete med, se länk: 
https://www.vadstenagk.nu/vadstenagk-gast/sida/40636/bo-spela  
Fler boendealternativ är: https://www.vadstenacamping.se/sv/boende/, 
https://vadstenavandrarhem.se/, https://27ansnattlogi.se/, 
https://slottsgarden.se/. För bokning av boende kontakta respektive boende.  

Kontakt 
klubbarna 

Vadstena GK: 0143-124 40, kansli@vadstenagk.nu. 
Hemsida: www.vadstenagk.nu  
 

Vreta Kloster GK: 013-169700, info@vkgk.se. 
Hemsida: www.vkgk.se  

Kontakt SSG  Magnus Johansson, 0705-405324,  

info@kingbo.se 
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