
 
 
 

 
Kontakta Ola Nilsson, 08-701 67 11, ola.nilsson@pro.se,  

om du har frågor om PRO:s Riksmästerskap.  

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingen är öppen för alla PRO-medlemmar med max 54 i handicap. Golfklubben svarar 

för lottning, resultat och tävlingsledning. Möjlighet till inspel för 350 kr finns under 

söndagen 11 september.  

Tävlingen spelas i en damklass och en herrklass. Spel sker från valfri tee som ska 

föranmälas. Tävlingen spelas med kanonstart som börjar klockan 09.00. Startavgiften ingår 

i Destination Gotlands golfpaket (se erbjudande sida 2). Vid annat boende betalas 

startavgiften 300 kronor på plats. Lunchen på klubben ingår inte i startavgiften och kostar 

100 kr för alla deltagare. Tävlingen avslutas med prisutdelning (direkt efter avslutad 

tävling) och middag på golfklubben. Det krävs föranmälan för att delta på middagen. 

Kostnaden, 300 kr för trerätters middag, betalas på plats. 
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Kontakta Ola Nilsson, 08-701 67 11, ola.nilsson@pro.se,  

om du har frågor om PRO:s Riksmästerskap.  

Distriktslagen utses av PRO-distriktet. Varje lag består av fyra spelare. Lagen ska bestå av 

minst en dam eller herre. De tre bästa resultaten räknas. Spel sker från valfri tee och ska 

föranmälas. Även lagtävlingen spelas med kanonstart med början klockan 09.00.

 

Tävlingen avslutas med lunch och prisutdelning. PRO:s riksorganisation står för 

lagdeltagarnas spelkostnader inklusive lunch. Distriktet eller spelarna själva ansvarar för 

boende- och resekostnader samt övriga matkostnader. Inbjudan med anmälnings-

formulär skickas ut till alla PRO-distrikt.  

 

I golfpaketet ingår:  

• greenfee för individuellt tävlingsspel,  

• två nätters boende på Scandic Visby, del i dubbelrum, 

• båtresa till och från Gotland med bilplats för två personer.  

 

Kostnaden för golfpaketet är 2390 kronor per person. Ange ”PRO:s riksmästerskap” vid 

bokning. Avståndet mellan hotellet och golfbanan är 6 mil och tar cirka en timme att köra. 

Destination Gotland kan tipsa om fler alternativ. Kontakt www.destinationgotland.se, 

0771-22 33 50. 

 

När GK har sju elplatser för husbil/husvagn och massor av platser utan el. Det finns även 

små stugor med enklare standard. Allt detta bokas via klubben. Cirka 3 km från golfbanan 

finns även Gangvide farm som hyr ut stugor och husbilsplatser. Boka via 073-184 09 22 eller 

kickan@gangvidefarm.se. 
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