
 

INBJUDAN TILL SVENSKA POLISMÄSTERSKAPEN I GOLF 2023 

På uppdrag av SPI inbjuder härmed Skaraborgspolisens IF i samarbete med Läckö Golfklubb 

till Polis SM i golf 2023 

Tid och plats 

24-25 augusti 2023, Läckö Golfklubb, www.lackogk.se 

Tävlingsbestämmelser 

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

Spelform 

Mästerskapen anordnas som en individuell tävling över 36 hål 

Inspel 

Inspel på banan den 23 augusti erbjuds till en reducerad greeenfee om 300 kr. Tider bokas 

genom golf.se eller genom Läckö GK´s reception 010-4958400 – info@lackogk.se 

Tävlingen 

Dag 1: Kanonstart från klockan 09:00. Aktuell information anslås inspelsdag samt kommer 

meddelas via min golf. Samling 08:00 vid klubbhuset. 

Dag 2: Löpande start från 07:30. 

Lagtävling/poängbogey/närmast hål/ längsta drive: 

Under första tävlingsdagen spelas en slagtävling för 2-mannalag över 18 hål. Laget ska 

anmälas senast inspelsdag och bestå av spelare från samma polisidrottsförening oavsett 

klass. Tävlingen ingår inte i SPM. Utanför mästerskapet spelas också individuell poängbogey. 

Information om den tävlingen samt närmast hål och längsta drive ges i samband med 

tävlingsstart och samling 08:00 
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Anmälan 

Anmälan ska innehålla Namn, Golf-id samt den åldersklass man vill delta i. Uppge också om 

ni avser delta på kamratmåltid. Anmälan skickas till eva-m.karlsson@polisen.se 

Anmälningsavgift: Tävlingsavgift 1000 kr inklusive 2 tävlingsdagar med fria rangebollar samt 

kamratmåltid 350 kr. Anmälan är bindande 

Avgiften betalas in senast 2023-08-06 till Skaraborgspolisens idrottsförening BG 5871-1722 

eller swish 1236819742. Ange Polis-SM och namn 

Boende 

På Läckö GK finns flera ställplatser som koster 175 kr/natt. Föst till kvarn! 

Vid Läckö slott ligger Victoriahuset ( 11 km från banan) med 15 hotellrum. Bokning kan ske 

antingen online på vår hemsida eller via direktkontakt med hotellet på info@lackoslott.se 

alternativt telefon 0510 – 48 46 60. 

På Kållandsö finns också Läckö Strand med 8-12 bäddsstugor. Se www.lackostrand.se. Det 

ligger 12 km från banan 

I Lidköping finns flera alternativa stugor på Kronocampingen. De ger 20% rabatt på 

boendepriset. Uppge Polis-SM som rabattkod. 0510-26804, info@kronocamping.com 

På Läckö GK´s hemsida finns hänvisning till en del boendealternativ utöver dessa. 

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 

Mer info om denna tävling som är ett vandringspris kommer inför tävlingsdagarna. 

Kamratmåltid 

Vi kommer att genomföra en kamratmåltid på kvällen den 24 augusti klockan 19:00. Priset är 

350 kr/person exkl. dryck som inbetalas i samband med tävlingsanmälan. Plats är inte helt 

klar ännu och beroende på var det blir kommer busstransport ordnas dit och tillbaka till 

boende där flera bor. 

Frågor besvaras av Eva Karlsson, eva-m.karlsson@polisen.se eller 0706-181833 

Välkomna till Skaraborg och en av Sveriges mest omtyckta banor 2021 och 2022. 
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