
 
Svensk Seniorgolf – OM3 och OM4 2023 

GolfUppsala / Edenhof-banan 
Tävlingsinformation 

 
Kontaktinfo, se längst ner 

 

Datum 16-17 September 2022. OBS! Fredag-Lördag ! 

Tävlingar 
Fredag 16 September OM3 2023 
Lördag 17 September OM4 2023 

Mini-Tour Ja, över 36 hål  

Anmälan Anmälan via Min Golf som vanligt, klicka på denna länk 
(Tävling kan också hittas i MinGolf med Svensk Seniorgolf som vald klubb) 

Sista anm. dag Torsdag 8 September kl. 12:00 

Första start 
 

Rond 1:  H75 följt av H65, D60, D50 och H55, första start ej före 08:00. 
Rond 2:  Klassordning som ovan, efter resultatordning brutto där de bästa 
startar sist i respektive klass. 

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

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

Inspel Inspel betalas på plats och man bokar själv genom att kontakta klubben (se 
Kontakt nedan). Det går ej att boka via MinGolf ! 
Ange SSG då Du bokar samt då Du kommer och skall spela in och betala. 
Inspel kan ske från att anmälan öppnar och att man är anmäld till tävlingen. 
Rabatterad greenfee utgår enligt Vardagar 300:- och Lör-Sön-Helgdagar 400:- 
 OBS! Det är ej möjligt att spela in mellan kl 12-15 på Torsdagen dagen före 
Rond 1. 

Golfbil Förbokas ! genom att kontakta klubben, se nedan. Ange SSG ! 

Boende 
 

Följande rabatterade boenden föreslås – booking code SGF22 i båda fallen: 
 
Arenahotellet – boka genom att kontakta hotellet (ej online !):. 
reception@arenahotellet.se eller telefon till receptionen: 018 – 35 00 25 
Enkelrum:         1,095 kr, Dubbelrum:     1,295 kr. 
Elite Hotel Academia Uppsala – boka genom att kontakta hotellet 
Telefon: 018-780 99 00, välj val 6 för Receptionen, ej val 1 ! 
OBS! Det är ont om hotellrum i Uppsala denna vecka så skynda ! 

Husvagn/husbil 
 

Finns ett flertal platser och måste förbokas genom att kontakta klubben 
enligt nedan. El finns och kostar 100:-/natt. 

Ladd-hybrider Finns ej laddstationer för bil!. 

Middag Det planeras ingen gemensam middag denna gång. 

Kontakt klubben Reception/Kansli:  
Email:        ulf.pettersson@golfuppsala.se  
Telefon:    018-100200, välj alternativ 3 (Edenhof)/ 

Hemsida klubben https://www.golfuppsala.se 

Kontakt SSG  Per Backström,  per.a.backstrom@telia.com 
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