
Välkomna till Sommarslaget 

i samarbete med 

Folksam Paragolf Tour 

den 27-28 maj på Laholms GK

Deltagarna: 
Medlemmar i dövidrottsförening. Teckenspråkiga hörande är välkomna om de är medlem i någon 

dövidrottsförening. Övriga länder är välkomna att delta, krav är att man måste vara medlem i sitt nationella 

golfförbund för döva. 

Spelform: 
Två dagars spel i två klasser A och B 18+18 håls slaggolf med handicap både herrar och damer.

Hcp-gräns klass A +8,0 - 14,0, klass B 14,1 - 36,0.

Anmälningsavgift 
600 kr (inspel + 2 tävlingsdagar), anmäls via https://mingolf.golf.se/Competition/3739628

Startavgift 120 kr till IK Surd.

Fredag den 26 maj, inspel
Inspel ingår i anmälningsavgiften. Kontakta klubben för att boka inspel, 0430-30601 eller 
kansli@laholmsgk.se. Uppge att det avser inspel till Folksam Paragolf Tour. Inspelstider är bokade mellan 
kl 13 - 16.

Lördag den 27 maj – tävlingsdag 1
08.00 Information

09.00 Första start – Löpande start

Söndag den 28 maj – tävlingsdag 2
09.00 Andra start - från hål 10.
Prisutdelning efter avslutad tävling. 

Boende 
Vi har förbokat 11 rum på Laholms Vandrarhem, det är beläget mitt i Laholm ca 1 mil från banan.

Ta med egna lakan och handdukar (finns att hyra för 100 kr)

Frukost finns för 95 kr per dag.

4-bäddsrum kostar 1 600 kr för två nätter, dvs 400 kr per person för två nätter.

3-bäddsrum kostar 1 500 kr för två nätter, dvs 500 kr per person för två nätter.

2-bäddsrum kostar 1 360 kr för två nätter, dvs 680 kr per person för två nätter.

Anmälan senast 19 maj
Anmälan och frågor till Jonnie Hammenfors jonnie.hammenfors@sas.se eller via sms 0707495486. 
Betalning för boende senast den 19 maj till Jonnie Hammenfors swish 0707495486

Startavgift 120kr 

Swish till IK Surd senast den 19 maj till 123 651 29 33
Glöm inte att uppge ”Sommarslaget” när du swishar.

Frågor? Kontakta 

Stefan Wahlgren 0761041844 eller golf@dovidrott.se
Jonnie Hammenfors 0707495486 eller jonnie.hammenfors@sas.se
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