
 

 

 

Inbjudan till JSM Klubblag 
Välkomna till Gagnefs GK och  

JSM Klubblag Kvalomgång 1 Norr  -  8 - 9 juli 2018 
 

Info: SGF Juniortävlingar Manual 2018.  
Anmälningsavgift är 500 kronor per klubb som faktureras till respektive klubb. 
(En klubbs lag består utav minst 2 st tjejer och sedan 5 st spelare ytterligare) 
 

Hitta: 

 

20 min från Borlänge eller Leksand på E16/Rv70, sväng mot Oslo/Malung i 
Djurås, vidare 6 km och på vänster sida ligger Gagnefs GK 
GPS koordinater: 
Lat: 60.539283 
Lng: 15.052011 
  

Region 
Norr: 

Dalarna, Gästrike-Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Norr- och 
Västerbotten, Uppland och Ångermanland 

 
Avanmälan: Vid eventuell avanmälan vänligen kontakta Tävlingsledaren. 

(Anmälningsavgiften debiteras dock om avanmälan skulle ske efter den 1 juni!) 
 

Anmälan: Sista dag för anmälan är fredag 1 juni och anmälan sker  
till Tävlingsledare: Lasse Johansson, 070- 388 98 30  
 e-post: lasse.johansson@gagnefsmail.se 
 

Möte: Kaptensmöte hålls den 7/7 kl.18:00 i klubbhuset, (eller ev. annan gemensamt 

överenskommen tidpunkt för alla lag). Tävlingsbestämmelser, lokala regler och praktiska 
detaljer mm kommer då att gås igenom.  
Innan kaptensmötet är avslutat ska deltagande klubbar lämna uppgift om vilka spelare 
som ingår i laget samt laguppställning för rond 1. Lottning för rond 1 ska genomföras. 

  
Boende: Tips på boende inom 10 km avstånd från banan finns på:  

https://www.gagnefsgk.com/golfpaket 
 
Avstånd till Borlänge 25 km, till Leksand 30 km  

   
Inspel: Deltagande lag erbjuds gratis inspel dag före första tävlingsdag. 

Reserverade tider bokas på telefon: 0241-601 00. Bokning av starttider sker 
dock senast 1 vecka innan första tävlingsdag. 

 

  
Golfvagnar: Möjlighet finns att hyra golfvagnar för en kostnad av 50 kr/ dag 

 
Frågor: Kontakta Tävlingsledaren 

 
Kontakt: Tävlingsledare: Lasse Johansson, 070- 388 98 30  

 e-post: lasse.johansson@gagnefsmail.se 
 Klubbens kansli: 0241-601 00  
 

Junioransvarig i Dalarnas distrikt: Karin Sandström, 070-594 98 73, 
karin.sandstrom18@gmail.com 

 
Dalarnas distrikt och Gagnefs GK hälsar er välkomna till en spännande tävling. 

Info om Gagnefs GK finns på http://www.gagnefsgk.com 
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