Inbjudan
MSB Fritidsförening Karlstad

Bryngfjordens Golfklubb
På Bryngfjorden finns det plats
för alla som vill spela golf.
Banan är byggd med tanke på
att vi har olika förutsättningar
för att spela golf. Det finns
utmaningar för både elit- och
motionsgolfaren. Med fem olika
utslagsplatser kan längden
varieras från 4 203 – 6 488
meter.

FCIF-golf
2020-08-24 - 25
Bryngfjordens Golfklubb, Karlstad

Banan, som stod spelklar 2004
är en utmanande park- och
skogsbana i natursköna
Bryngfjorden intill Klarälvens
strand cirka 5 km (10 min) norr
om Karlstads centrum.
Bryngfjorden GK arbetar aktivt
tillsammans med bankonsultent
Magnus Sunesson för att
utveckla banan och förbättra
spelupplevelsen och banans
finish.

MSB Fritidsförening Karlstad bjuder härmed in till 2020 års
FCIF Golf som i år spelas på Bryngfjordens GK. Tävlingen
https://bryngfjorden.com/
spelas på samma vis som förra året i två separata
tävlingar där vi inte tar med resultatet från första dagen.
FCIF har beslutat att dag 1 spelas som singel 18 hål
slaggolf och dag 2 spelas en lagtävling i forma av ”Triss i sexor” med upplägget:
fyrboll bästboll, greensome och scramble.

Måndag 24/8 – Individuellt 18 hål
Första start kl. 09.00 från tee 1. Sista start beror på antalet anmälda spelare. Anmäl önskemål
om sen/tidig start så tar vi hänsyn till det när vi lottar.
Tävlingsform: Slaggolf med handicap, hålets par + max 5 slag.
Klasser: Dam- samt två herrklasser A och B.
Extratävlingar: Longdrive dam- och herrklass samt närmast hål en dam- och herrklass.
Tisdag 25/8 – ”The Trippel”
Kanonstart kl. 09.00.
Tävlingsform: Slaggolf med handicap, hålets par + max 5 slag (obs. lagets handicap).
Lagtävling: 3 x 6 hål (fyrboll bästboll, greensome och scramble), spelas som tvåmannalag eller
mixed tvåmannalag.

Hål 1-6 Fyrboll bästboll:

Laget spelar var sin boll, det bästa resultatet på varje hål räknas som resultat på hålet.
Hål 7-12 Greensome:

Laget slår ut var sin boll och väljer därefter med vilken av de bollarna de vill fortsätta och
fortsättningsvis spelas vartannat slag.
Hål 13-18 Scramble:

Laget slår ut var sin boll och väljer därefter vilken av bollarna de vill fortsätta med. Spelarna
placerar en i taget sin boll ett scorekort från markeringen och spelar sitt nästa slag från denna
position. Återigen väljer laget bäst placerade boll, placerar och slår igen tills bollen är hålad.
Inspel av banan
Under söndag den 23/8 finns möjlighet till inspel, priset är 250:-/person. Vid bokning
meddelar ni Bryngfjordens GK att ni tillhör FCIF-tävling.
Boende
Scandic

Särskilt erbjudande från Scandic bifogas inbjudan. Scandic har tre hotell i Karlstad – Scandic
Winn, Scandic City och Scandic Klarälven. Scandic Klarälven ligger bäst till i förhållande till
golfbanan (ca 5-10 min med bil) och erbjuder fri parkering. Det är även här vi samlas för
middag måndag kväll.
Solakoop

Bed & breakfast som ligger ett stenkast från Scandic Klarälven, https://www.solakoop.se/
Husbil eller husvagn

På Bryngfjordens GK finns inget boende men däremot uppställningsplats för husvagn eller
husbil. Kontakta Veronica Bergqvist för mer information, veronica@bryngfjorden.com, 05421 70 36.
Gemensam middag
Grillbuffé måndag 24 augusti klockan 19.00 på Scandic Klarälven, pris: 350:-/person.
Övrigt
Lunch serveras i golfrestaurangen till självkostnadspris från kl. 11.00. Kiosk finns efter banans
hål 9. Önskar du hyra golfbil kontakta golfklubben i tid.
Vagn, banguide och pollett ingår i spelavgiften

Anmälan
Anmälan görs till FCIF kansli, maila forsvarsidrott@gmail.se. Av anmälan skall namn,
lagsammansättning, golfid och bokning av gemensam middag framgå. Anmälan ska vara gjord
senast den 2019-07-25.
200 kr per lag inbetalas i samband med anmälan på FCIFs postgirokonto 159050-4. Ange:
”FCIF-golf 2020”.

FCIF och MSB FF önskar er hjärtligt välkomna till 2020 års golftävling på
Bryngfjordens Golfklubb!
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