PERSONALKLUBBEN

KOMMANDÅ
___________________________________________

KAF RM i Golf 2018
Välkommen till Östergötland och KAF RM i Golf 2018
Finspångs Kommun, personalklubben Kommandå och Finspångs Golfklubb hälsar alla
kommunanställda varmt välkomna till Östergötland och 2018 års KAF mästerskap i golf!
Finspångs kommuns personalklubb heter Kommandå. Verksamheten vänder sig till alla
anställda, förtroendevalda, pensionärer och i vissa fall även till respektive. Kommandås
övergripande mål är:
•
•
•
•

att stärka samhörigheten och den sociala gemenskapen bland anställda
och förtroendevalda.
att stimulera deltagande i motionsaktiviteter för ökat fysiskt och psykiskt
välbefinnande.
att stimulera och stödja enskilda eller grupper att delta i olika tävlingar och eller
arrangemang av motionsfrämjande karaktär.
att ordna arrangemang och aktiviteter av personalfrämjande karaktär.

Vi är övertygade om att vi tillsammans kommer att genomföra ett minnesvärt mästerskap i
golf för alla deltagare oavsett handicap och score.

Välkommen till Finspångs Golfklubb!
Välkommen till Finspångs Golfklubb på Viberga Golfbana som erbjuder en
golfanläggning med 27 hål av olika karaktär i en trivsam miljö. Golfbanan ger
goda spelmöjligheter och tillgänglighet för alla oavsett spelvana.
Viberga kallades på 1300-talet Vighiaberga - den heliga platsen vid berget. Gården byggdes
på 1800-talet. Finspångs Golfklubb bildades 1965. Vid invigningen av 9-hålsbanan 1971
fanns det 200 medlemmar. Tretton hål var klara 1987 och den färdiga 18-hålsbanan invigdes
officiellt jubileumsåret 1990. Tio år senare stod ytterligare nio hål klara för spel.
Till vänster bakom restaurangen och receptionen finns vår Driving range.
Framför gårdsplanen ligger två övningsgreener för puttning samt en green för chippning. Till
vänster om hål 10 ligger ett övningsområde för närspel mot en normal green med två
sandbunkrar samt två greener av enklare utförande.
Lotta Neumann – svensk golfs första världsstjärna är uppvuxen här. Finspångs tuffa bana, då
9 hål, kom så att fostra en spelare med kapacitet att som första svenska golfare att vinna en
major tävling, US LPGA OPEN 1988.
Finspångs GK ligger 28 km nordväst om Norrköping, 65 km norr om Linköping och 90 km
söder om Örebro.

KAF RM i Golf 2018
Den 10-11 augusti spelas KAF RM i Golf på Finspångs GK. OBS! nytt datum
Datum

10-11 augusti

Inspel

9 augusti

Spelform Slaggolf i samtliga
klasser
Starttider Första start 08:00 båda
dagarna
Anmälan Mingolf t.o.m. 9/7
A-klass herr
Klasser
B-klass herr
A-klass dam
B-klass dam
Startavgift 1 250 kr per person

Inspel är inkluderat i startavgiften (bokas i förväg av
de som vill spela in)

hcp +8,0-15,0
hcp 15,1-36,0
hcp +8,0-20,0
hcp 20,1-36,0
Betalas på plats vid incheckning till tävlingen alt. via
Mingolf

Anmälan
Anmäl dig till tävlingen på Mingolf. Vid anmälan ber vi dig uppge om du har några
eventuella allergier.
För frågor kring arrangemanget kontaktas Solveig Prahl på 0122-852 65 alt. 0739-28 14 78
eller maila till solveig.prahl@finspang.se

Middag 10/8
Den 10/8 bjuds alla deltagare till Golfrestaurangen för gemensam middag.
På menyn står en härlig 2 rätters middag.
Mingel börjar kl. 18.00 och middagen serveras 19.00.
Golfrestaurangen ligger i klubbhuset på Finspångs Golfklubb.
Middagen är inkluderad i startavgiften.

Rekommenderade boenden
Stugor på Finspångs Golfklubb
Finspångs Golfklubb erbjuder boende mitt på banan i 10
välutrustade stugor. För bokning av stuga ring vår reception
på telefon 0122-139 40 eller mail info@finspangsgk.se Vid
bokning uppge att ni ska tävla i RM för kommunanställda.
Stugorna kostar 800 kr per natt och det går att bo 4 personer
i varje stuga. Sänglinne, handdukar och städning ingår inte i
stughyran men går att hyra.
Städning (500 kr per stuga) samt sänglinne (100 kr per bädd).
Intill stugbyn finns ett antal ställplatser med eller utan el för husvagn/husbil. För bokning av
ställplats ring vår reception på telefon 0122-139 40 eller mail info@finspangsgk.se
Ställplats med el för husvagn/husbil är priset 150 kr per dygn. Ställplats utan el för
husvagn/husbil är priset 50 kr per dygn.

Hotel de Geer
3 km från Finspångs GK och är beläget mitt i centrala Finspång. Vi
har totalt 61 personligt inredda rum med WC, dusch/bad, trådlöst
gratis Internet, TV, telefon och skrivplats. 15 av rummen är
dubbelrum och 2 är sviter. De Geer sviten och Aurorasviten är
nyligen renoverade. De är inredda i engelsk stil med
nostalgibadrum och har utsikt över torget.
I anslutning till Hotel de Geer finns restaurangen The Jolly
Scotsmen. En skotsk pub där du sitter i en gemytlig miljö eller på
verandan med utsikt över torget.
Specialerbjudande för KAF RM i Golf 2018
Enkelrum inkl. frukostbuffé
695 kr per natt
Dubbelrum inkl. frukostbuffé
895 kr per natt
Boka
Bokning sker genom Hotel de Geers reception, ring 0122-131 50 eller
mail: info@hoteldegeer.nu
Hotel de Geers hemsida: http://hoteldegeer.nu
Uppge att ni ska delta i KAF RM i Golf på Finspångs Golfklubb för att ta del av erbjudandet.

