
INFORMATION MIDNATTSGOLFEN 

TORSDAG 23 JUNI 
Traditionsenligt är det golfinstruktören som är arrangör. Sedan några år tillbaka 

Marcus Edblad. Det här är säsongens mest avslappande tävling med mycket skratt. 
 

SPELFORM: 

4 - manna scramble där ni sätter ihop ert eget midsommarlag.  

Detaljer om tävlingen och spelformatet gås igenom på tävlingsdagen, klockan 

17.00 utanför kaffestugan. Kom i tid! 

 

ANTAL LAG: 

Vi tar in 48 personer vilket blir 12 lag.  

Det är först till kvarn som gäller. 

 

KOSTNAD: 

Tävlingsavgift 250 kr/person + ev. greenfee 150 kr/person 

 

ANMÄLAN + BETALNING:  

Anmälan och betalning sker i kaffestugan, allt skall göras vid samma tillfälle för att 

anmälan skall gälla. 

• Betala tävlingsavgiften 250 kr/person. 

• Betala eventuell greenfee 150 kr/person. 

• Fyll tydligt i alla uppgifter på anmälningslistan. 

Anmälan och betalning kan inte tas med Marcus. 

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 

Söndag 19 juni 15.00  

 

SAMLING:  

17.00 utanför kaffestugan där vi går igenom tävlingsformatet och svarar på frågor. 

Kom i god tid! 

 

SHOTGUN START:  

18.00 - Vi tar oss till hålen genom att promenera, alla skall vara på plats på sitt hål 

när startskottet går.  

 



GOLFVAGNAR: 

Det finns ett begränsat antal golfvagnar så vi ber er som har vagn att använda den.  

 

GOLFBILAR: 

De två golfbilarna hyrs ut i första hand ut till de som har giltigt skäl som gör att de 

inte kan spela utan golfbil.  

 

MATALLERGI: 

Det skall uppges vid anmälan som görs i kaffestugan, viktigt! Glöm inte detta för vi 

har ingen möjlighet att göra något utöver det som är planerat. 

 

PRISUTDELNING: 

Det sker direkt efter avslutat tävling.  

För att ta emot pris krävs personlig närvaro vid prisutdelningen! 

 

PRAKTISKT: 

Ta med kläder för alla väder och framförallt ta med varma kläder som ni kan ta på 

er efter avslutad tävling. Ofta blir man lite frusen när man sätter sig. Vi kommer att 

sitta utanför kaffestugan.  

Traditionsenligt serverar vi smörgåstårta, Sarahs hemmagjorda smörgåstårta med 

måltidsdryck, kaffe och The.   

 

 

 


