
 
 

INBJUDAN TILL SVENSKA POLISMÄSTERSKAPEN I GOLF 

2021. 

På uppdrag av SPI inbjuder härmed Arvika polisens idrottsförening i 

samarbete med Sunne Golfkubb till Polis SM i golf 2021. 

 

Information gällande Covid-19  

Som läget är nu i mars månad råder ett tävlingsförbud. Vi planerar ändå för 

att kunna genomföra ett POLIS-SM 2021. Vi kommer att följa de riktlinjer 

som Svenska Golfförbundet sätter upp när det gäller ett genomförande. 

 

TID OCH PLATS 

26-27 Augusti 2021, Sunne Golfklubb, www.sunnegk.se 

 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 

Se SPI´s hemsida www.polisidrott.se – tävlingsbestämmelser 

 

SPELFORM 

Mästerskapen anordnas som en individuell tävling över 36 hål 

 

Inspel 

Inspel på banan erbjuds till en reducerad greenfee om 300 kr. Tider bokas 

genom golf.se (60dgr) eller genom klubbens kansli 0565-141 00 – 

info@sunnegk.se 

 



TÄVLINGEN 

Dag 1: Löpande start planerad från kl. 09:00. Aktuell information anslås 

inspelsdag. 

Dag 2: Löpande start från kl. 08:00.  

Under tävlingsdag 1 kommer ett antal " tävlingar i tävlingen " att 

genomföras, därav en 2-mannatävling, där deltagarna ska representera 

samma idrottsförening, en individuell poängbogey tävling mm. 

Anmälan till lag-tävling skall ske senast under inspelsdag den 25 Augusti. 

 

ANMÄLAN 

Anmälan ska innehålla NAMN, GOLF-ID samt den åldersklass man vill 

delta i. Anmälan skickas till: thomas.hertzberg@polisen.se eller 

goran.brofeldt@polisen.se 

 

Anmälningsavgift: 900 kr inkl. 2 tävlingsdagar med fria rangebollar. 

Vi planerar för en måltid utomhus efter första tävlingsdagen. 

Avgiften betalas in senast 2021-08-01 till Arvikapolisens skytte och 

idrottsförening  BG 518-0062 eller med swishnummer 1236039051, 

ange SM och namn. 

 

BOENDE 

Det finns ett antal stugor invid golfbanan bokas via wnh@telia.com. 

Ulvsby Herrgård 0565-140 10 – info@ulvsbyherrgard.se 

Hotell Frykenstrand 0565-133 00 – info@frykenstrand.se 

Broby Gästgivaregård 0565-13370 – info@broby.nu 

Gylleby vandrarhem 070-624 83 88 – lena@gylleby.se 

Hotell SelmaSpa 0565-166 00 – info@selmaspa.se 

 

Till detta finns ett begränsat antal ställplatser, ca 15 fordon/ husvagn – 

husbil vid golfklubbens parkering. Bokas via info@sunnegk.se 

 

KLASSER 

Damer senior, D40, D50, D60 och D70 

Herrar senior, H40, H50, H60 och H70 

 



Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee. Minst fem deltagare 

måste vara anmälda till en klass, varav fyra måste starta i klassen. Om för 

få är anmälda i en klass kommer åldersklasser slås ihop så att de äldre 

hamnar i en yngre klass. 

 

MÄSTARNAS MÄSTARE 

Vandringspriset Mästarnas Mästare delas ut till den spelare med lägst 

bruttoscore oavsett klass. Detta är ett pris som skall vandra i 10 år. Instiftat  

2012. Varje års segrare får sitt namn ingraverat i priset, med årtalet, namn 

och ett resultat. År 2022 kommer de som vunnit under årens lopp att 

genomföra en tävling under första dagen på Polis SM:et. Vinnaren koras 

då. 

 

KAMRATMÅLTID 

En traditionsenlig kamratmåltid kommer inte att kunna genomföras som 

situationen är nu. Vi håller detta öppet ändå. Vi ser på andra lösningar, en 

måltid utomhus efter första dagens tävlingsspelande. 

 

 

Ta hand om er så länge, så ses vi i slutet av sommaren. 

 

 


