
SBGF:s UNGDOMS & JUNIORKOMMITTÉ (RUJK)
tillsammans med Borås MGK 

inbjuder till 3-manna Ungdom och Junior/U23 för distriktslag. 
Varje distrikt har rätt att ställa upp med fritt antal lag, man spelar med 3 eller 4 spelare. Har man 4 
spelare räknas högsta resultat bort varje serie. OBS! Om Ert distrikt har för få spelare för ett helt lag, 
anmäl ändå och kontakta RUJK.  Vi försöker ordna så att man kan bilda lag med spelare från annat 
distrikt.  För uttagning till 3-manna har distrikten olika regler. Hör med din klubb om Du är osäker vad 
som gäller.

Borås MGK Filt anläggning i Boråshallen, Bockasjögatan 2, 504 30 BORÅS  se karta.     

Tävlingen spelas i två klasser, Ungdom och Junior/U23 (OBS! även sistaårsungdom 
får ingå i ett junior/U23-lag). Båda klasserna spelar på tävlingshinder.

Start lördag 24 feb kl. 13:00 och söndag 25 feb kl. 09:00
4 varv (2 på lördagen och 2 på söndagen), med reservation för att spelform och 
starttid anpassas för att passa hemresor. Det kan ev. bli 3+1 varv istället och ev. 
starttid kl. 08:00 på söndag.

Torsdag 22 februari, sker med allmänhet och avgifter betalas till hallägaren. 
Fredag 23 feb kl. 09:00-21.00
Lördag 24 feb kl. 08:00-12:45
Söndag 25 feb kl. 08:00-08:45 

Torsdag 22 feb kl. 18.00 Kvällstävling. Anmälan på plats senast 17.30.
OBS! Ingen som helst alkoholförtäring under tränings- & tävlingsdagar, enligt RF:s 
riktlinjer för ungdomsarrangemang.

200 kr/spelare. Faktureras distriktet av SBGF. 

Ni bokar och betalar själva boendet senast den 19 januari, om Ni vill ta del av 
specialpriserna på Quality Grand Hotell. 
Pris 700 kr/dubbelrum, 1000 kr/tre-bädds rum och 1200 kr/fyr-bädds rum. 
Vid bokning ring 033-799 00 00 och uppge bokningskod: BANGOLF, för att 
få pris enl. ovan. Hotellet ligger på Hallbergsplatsen 2, se karta, vilket är 5 
minuters gångavstånd från anläggningen. Frukost ingår.
Först till kvarn gäller, finns max 76 sängar. 

Senast 19 januari anmäler Ni till RUJK på mail: ungdom@bangolf.se. Vi vill ha 
namn på spelare, beräknad ankomstdag och vem som är ledare. Bra om vi även får 
koll på hur många lag Ni kommer med i varje klass, så att vi kan beställa priser. 
Registrera även i HCP-Online eller mejla kansli@bangolf.se.

Mer info kommer på Borås hemsida under jan-feb, bland annat med speltips och 
tips på matställen. Se även info på vår Facebook-sida @LarDigSpelaBangolf.
Kontaktperson klubb, Stig Lundgren, 076-105 79 28
Kontaktperson RUJK, Charlotte Dybro, 070-390 94 41


