
Svensk Seniorgolf – OM9 - OM11  2022 
Hooks GK, Parkbanan och Skogsbanan 

Tävlingsinformation 
Kontaktinfo, se längst ner 

 

Datum 15–16 maj 2022 

Tävlingar Söndag 15 maj OM9 2022 - Hooks GK 
Måndag 16 maj OM10 2022 - Hooks GK 

Major Över 36 hål  OM11 

Anmälan Anmälan via Min Golf på www.golf.se. Sök tävling, klubb: Svensk Seniorgolf. 
H55 och D50 spelar på Parkbanan. H65 spelar på Skogsbanan. 

Sista anm. dag Lördagen 7 maj kl. 12:00 

Första start Söndag 15 maj - Från kl. 8.00 båda banorna 
Måndag 16 maj efter resultatordning kl. 8.00 båda banorna 

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

Avanmälan Vid avanmälan innan anmälningstidens utgång återbetalas 
anmälningsavgiften. Efter anmälningstidens utgång krävs läkarintyg.  

Inspel Reducerad greenfee månd 9 maj - lörd 14 maj, 400:-  Bokas via kansliet, 
ange SSG tävling. För inspel ring Hooks GK  0393-214 20, kansli@hooksgk.se 

Husvagn/husbil Ställplats (4 ställplatser): sönd till månd inkl. trerättersmiddag 600 SEK per 
person. Bokning 0393–21080. Notera att det inte är tillåtet att parkera 
husbil/husvagnar på ordinarie parkering.  
Vid fullbokning av dessa ställplatser så får man boka på Hooks Naturcamping. 
Tel 070–2361010, www.osterskog.se (tillhör ej Hooks Herrgård). 

Middag Gemensam 3-rätters Majormiddag på söndagskvällen på Hooks Herrgård. 
För er som inte bor på hotellet och vill delta på middagen ring Hooks 
Herrgård och anmäl er till middagen. 

Boende 
 
 
 
Viktigt: Bokning 
av rum på Hook 
senast 25 mars ! 
 

Bo på Hooks Herrgård. Ange SSG, Svensk Seniorgolf. 
Telefon 0393-210 80 info@hooksherrgard.se 
Logi o frukost samt trerätters middag (fast meny i restaurangen i Herrgården.) 
Boendepaket söndag-måndag 15-16/5 Halvpension 
Rum, middag, frukost i dubbelrum i någon av flyglarna 1550 kr per person  
Rum, middag, frukost i enkelrum i någon av flyglarna 1950 kr per person  
               ----------------------------------------------------------------------- 
Tilläggsdygn lör-sön 14-15/5 eller mån-tis 16-17/5: Halvpension, inkl golf-
paket (alt. tillgång till spa). Trerättersmiddag, logi, greenfee och frukost. 
Rum, golf, middag, frukost i dubbelrum i flyglarna 2650 kr per person och natt 
Rum, golf, middag, frukost i enkelrum i flyglarna 3050 kr och natt (enkelrum 
finns endast i flyglarna). 
               ----------------------------------------------------------------------- 
Dyrare boende i Herrgården 
Dubbelrum i herrgården 2650 kr per person och natt, sö-må 15-16/5 
Dubbelrum i herrgården 3150 kr per person och natt lö-sö 14-15/5 
NOTERA, Hooks Herrgård säljer inte enkelrum i Herrgården, enbart i flyglarna. 
 
Andra hotell, exempelvis i Jönköping, bokas via de vanliga bokningssiterna. 
 

Kontakt klubben Kansli 0393-214 20, kansli@hooksgk.se, www.hooksgk.se 

Kontakt SSG  Magnus Johansson 070-540 53 24 info@kingbo.se 
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