
Kongsvinger Politiidrettslag inviterer herved til

POLITIMESTERSKAPET I GOLF 2017

Tirsdag 13. juni og onsdag 14. juni 2017

Kongsvingers Golklubb, www.kongsvingergolf.no



Årets mesterskap arrangeres ved Kongsvingers Golfklubb, bare 1 times kjøring fra Oslo. 
Kongsvingers Golfklubb rår over ett av Norges flotteste golfanlegg, designet av svenske 
Peter Nordwall. Banen er en mesterskapsbane som er kritikerrost og som får de aller 
beste anbefalinger fra alle besøkende. Anlegget ligger på Liermoen i Kongsvinger, et flittig 
besøkt fritidsområde med badeplass, tur-/joggestier, skianlegg osv.. Anlegget består av en 
topp, 18-hulls skogsbane med klubbhus og alle fasiliteter. 

Turneringsform / klasser:

Antall deltakere:

Klasser:

Startkontingent:

Greenfee:

Bankett:

Påmelding:

Turneringsform, klasseinndeling og premiering skjer i 
henhold til NPI`s statutter. Viser til NPI`s hjemmeside.

Maksimalt 120 deltakere. Dersom antall påmeldte 
overstiger 120, må de med høyeste HCP vike plass. 
Innbetalinger refunderes så snart endelig oversikt 
foreligger.

Kr. 150,-

Kr. 350,- pr. konkurransedag. 

Banketten blir arrangert på klubbhuset på golfbanen 
tirsdag 13. juni. kl. 19.00
Pris kr. 500,- inkluderer mat og underholdning 
Bindende påmelding, betales sammen med 
startkontingent og greenfee.

Viktig at det i mailen noteres navn, medlemsnummer, 
klasse, hjemmeklubb - og om du skal delta på bankett.
Send påmelding til Emil David Christensen / 
bid: EDC001

Herrer
HA
HB
HC
HD (over 50 år)
HF (over 50 år)

Damer
DA
DB
DC (over 50 år)
DD (over 50 år)

HC
0 - 11,4
11,5 - 18,4
18,5 - 36,0
0 - 18,4
18,5 - 36,0

HC
0 - 18,4
18,5 - 36,0
0 - 18,4
18,5 - 36,0

Spilleform
Brutto slag
Netto slag
Stableford
Netto slag
Stableford

Spilleform
Brutto slag
Stableford
Netto slag
Stableford



Påmeldingsfrist:

Betaling:

Prøvespill:

Overnatting:

15. mai kl. 12.00

Startkontingent, greenfee konkurransedager, og evt. bankett betales 
samlet til konto 7112 05 44327 innen
påmeldingsfristen 15. mai!
NB: Merk betalingen med navn.
Overnatting betales direkte påovernattingsstenget.

Banen er holdt av for innspill mandag 12. juni 

TEXAS SCRAMBLE:
På innspilldagen vil bli avholdt en uformell og morsom Texas Scramble 
konkurranse med 4 deltagere på hvert lag. Det spilles med 1/10 av 
samlet spillehandicap, og hver deltager på laget må ha 3 tellende utslag. 
Det er en samlet klasse hvor menn spiller fra gul tee og kvinner fra rød 
tee.

Dere velger selv om dere vil delta og hvem dere vil ha på lag. Vi vil 
også være behjelpelige med å sette opp lag dersom det er noen som 
mangler lagkamerater. Ta kontakt med resepsjonen på golfklubben, om 
du mangler noen å spille med, eller har spørsmål vedrørende 
konkurransen.

Hvilket politiidrettslag/politidistrikt kan levere den laveste
scoren? Det blir selvfølgelig premie til laget med lavest score. Kontakt 
golfklubben tlf. 906 29 200 for booking av teetime til laget
ditt. Evt. send mail på post@kongsvingergolf.no

Greenfee for innspill/Texas Scramble: 350,- 
(Betales direkte til klubben) og siste tee off er kl 16:00 på grunn av 
banevedlikehold før pm starter

• Sigernessjøen Camping, primitivt og god løsning, små og store
hytter (opptil 6 personer), fra 450 kroner per hytte + 50 kroner
ekstra per person i hytta, fra 250 kroner for bobiler (inkludert
strøm, wifi og dusj). http://www.golfcamping.no/

• Festningshotellet, eksklusivt med kultur og historie, fra 1500 kroner
for enkeltrom og fra 1800 kroner for dobbeltrom. http://www.
festningenhotel.no/

• Budget Hotel, billig og god standard, fra 795 kroner for enkeltrom
og fra 990 kroner for dobbeltrom, her kan man også få opptil 5
manns rom. http://www.kongsvingerbudgethotel.no/

• Vinger Hotell, et fint alternativ med stor kapasitet, fra 865 kroner
for enkeltrom og fra 1210 kroner for dobbeltrom. http://vinger.no/



Velkommen til Kongsvingers Golfklubb!

Diverse info:

Kontaktinfo:

Det er løpende start kl. 09.00 tirsdag og shotgunstart onsdag. 
Info om konkurransen blir gitt ved start tirsdag. 
Premiering av ”closest to pin” og ”longest drive” begge dager. 
Se for øvrig info om banen på www.kongsvingergolf.no 
Klubbhuset har en proshop med det meste av golfutstyr. 
Det vil være mulig å leie golftralle av klubben.
Det er garderobe med dusjmulighet i klubbhuset.
Minner om at utøverne selv er ansvarlig for forsikring under 
konkurransen.
Program for dagene vil bli utdelt ved ankomst.
Det er busstransport fra overnattingstedet til banen tirsdag 
og onsdag. 

Turneringsansvarlig:
Kongsvingers Golfklubb:

930 87 008
95 81 93 90

Emil David Christensen, Bid: EDC001
post@kongsvingergolf.no


