
Upplev värmen Vinn en resa till Dubai!

* Vinsterna är personliga och kan ej överlåtas.  Ev vinstskatt betalas av vinnaren.

Spelschema 2016 
 17 april Malmö Burlöv GK
 23 april Söderåsens GK
 29 april Playa Serena GC
 8 maj Öijared GK
 13 maj Vidbynäs GC (North Course)
 14 maj Romeleåsens GK 
 15 maj Ingarö GK (Ängsbanan)
 21 maj Grödinge GC
 21 maj Gävle GK
 22 maj Bosjökloster GK
 22 maj Ågesta GK (startavgift 335:-/person, buffélunch ingår)
 22 maj Örebro City G&CC (Gustavsvik)
 28 maj Lysegårdens GK
 28 maj Hofors GK
 29 maj Karlstad GK
 11 juni Mölle GK
 12 juni Visby GK
 18 juni Golf Uppsala (Söderby)
 18 juni Östersund-Frösö GK
 19 juni Skövde GK
 19 juni Strängnäs GK
 19 juni Österåkers GK (Österled)
 19 juni Falun-Borlänge GK
 20 juni Gävle GK (endast 55+)
 2 juli Veckefjärdens GC
 2 juli Skellefteå GK (Midnattsgolf start 21.00)

7 juli 2:a chansen norra Sverige ( Visby, Örebro, 
Stockholm/Mälardalsregionen och norrut)  Ingarö GK (Ängsbanan) 
11 juli 2:a chansen södra Sverige (Skövde, Göteborg och 
Skåneregionen) S:t Arild GK

8 aug Final norra Sverige Vidbynäs GC (South Course)
8 aug Final södra Sverige Elisefarm GC

Vinnarna vid respektive tävling i norra Sverige bjuds 
in till finalspel på Vidbynäs GC (South Course), och 
vinnarna i södra Sverige till Elisefarm GC. På finalerna 
spelas det om totalt 12 resor till Dubai. Finalresan går 
i december 2016*.

Läs mer om tävlingen och hur du anmäler
dig på www.solresor.se/golfresor



Upplev värmen

Läs mer om tävlingen och hur du anmäler
dig på www.solresor.se/golfresor

År 2016 är du välkommen att spela Solresor Golf Invita-
tional på 25 tävlingar i Sverige och 1 tävling i Spanien. 
Vinnande lag i varje deltävling går direkt till Sverigefina-
lerna som spelas den 8:e augusti på Vidbynäs GC och 
Elisefarm GC. De lag som kommer tvåa i deltävlingarna 
bjuds in till ”2:a chansen” där de två bästa lagen i norra 
respektive södra Sverige får en plats i Sverigefinalen. Till 
finalen i Dubai (december 2016) kommer 12 personer 
(6 lag) att kvalificera sig, 4 lag från norra Sverige och 2 
lag från södra Sverige.

Nyhet 55+  Vinn en resa till Gran Canaria!
I år har vi på fem golfklubbar (Malmö Burlöv GK, Vid-
bynäs GC, Grödinge GGC, Ingarö GK och Gävle GK) 
en extra chans för er som har fyllt 55 år. Bägge delt-
agarna i laget måste ha fyllt 55 år för att kunna delta 
i denna extratävling. Ni deltar då dels i den ordinarie 
tävlingen om resor till Dubai och dels i 55+. Ni beta-
lar bara en startavgift (med undantag av Gävle GK den 
20:e juni som är en tävling endast för 55+ där betalas 
225:-/person i startavgift). Det lag med två spelare som 
är över 55 år och har det bästa resultatet i var och en 
av dessa fem separata tävlingar går direkt till finalen på 
Gran Canaria i oktober 2016 (10 personer totalt).

2:a chansen
Alla lag som kommer tvåa på respektive deltävling går 
till 2:a chansen. De två bästa lagen i norra Sverige re-
spektive södra Sverige på ”2:a chansen”-tävlingen vin-
ner en plats till Sverigefinalen. Lagen från södra Sverige 
spelar 2:a chansen den 11:e juli på S:t Arild GK och 
paren från norra Sverige spelar den 7 juli på Ingarö GK 
(Ängsbanan).

Spelform
2-manna scramble, slagspel, där varje spelare i laget 
ska stå för 9 utslag. Solresor Golf Invitational 2016 spe-
las enligt följande regler:

1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplic-
erar sin spelhandicap med 0,5.

2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplic-
erar sin spelhandicap med 0,2.

3. Resultaten från punkt 1 och 2 adderas.
4. Summan (med decimaler) blir lagets spelhandicap.

Hcp
28,0 (högre hcp än 28,0 får vara med att tävla, men får 
spela på hcp 28,0)

EGA
SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar 
men att endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap 
tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta 
i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/
laget har EGA Exakt Tävlingshandicap.

Priser
Sverigefinal på Vidbynäs GC och Elisefarm GC. Final i 
Dubai i december 2016. 12 golfresor till Dubai (flyg fr 
Arlanda/Köpenhamn, transfers, boende, frukost och 4 
dagars golf). För 55+ går finalresan till Gran Canaria i 
oktober 2016. Exakt innehåll och reslängd meddelas 
senare. Vinsterna är personliga och kan ej överlåtas. 
Ev vinstskatt betalas av vinnaren. Dessutom ett välfyllt 
prisbord med golfutrustning, presentkort, mm.Startav-
gift 450:-/lag. Anmälan sker till respektive golfklubb eller 
via GIT.

HIO
Alla deltagare som gör HIO på någon utav tävlingarna 
inom Solresor Golf Invitational 2016 vinner en resa (pre-
sentkort 7000kr).

Allmänt
Du är välkommen att spela Solresor Golf Invitational vid 
flera tillfällen (26 spelplatser). Alla deltagare måste ha 
fyllt 18 år.

Vinn en resa till Dubai med Solresor Golf Invitational 2016


