
Välkommen till Bodens Golfklubb 

  

RIKSMÄSTERSKAPET I GOLF  
FÖR FYSIOTERAPEUTER/ SJUKGYMNASTER 

23-24 AUGUSTI 2018 

Vi vill hälsa Er alla hjärtligt välkomna till Bodens Golfklubb för det 34:e 
mästerskapet i golf. Det tog några år innan vi fick äran att se Er hos oss 
på vår fina bana. Banan är en skogs- och parkbana och löper delvis 
längs med Luleå älv. Den brukar vara i topptrim i augusti!  

Banan ligger 1 mil från centrum och det tar ca 12 min med bil från 
hotellet. 

BOENDE 
Quality Hotel Bodensia , Kungsgatan 47, 96135 Boden mitt i Centrum. 

Telefon 0921-17710. Ring och boka rum. 

Ange Kod: Idrott samt RM-deltagare 

Jag har reserverat 30 rum och de erbjuder ett mycket bra Sportpris! 

Dubbelrum 695:-/ natt, inkl. frukost.  

Enkelrum 595:-/ natt, inkl. frukost 

PROGRAM 



Torsdag 23 augusti 

INSPEL:  Start ca 12.00 (ej spikat ännu) 
SPELFORM:  Fyrboll Bästboll 
GREENFEE:  150 kronor Tävlingsgreenfee 

Efter avklarad rond så vill jag att ni är snabba tillbaka till ert hotell för 
ev rengöring av Era kroppar, ombyte och uppställning i Hotellfoajén kl. 
18.45  

En buss kommer att föra oss upp till Rödbergsfortet där vi får en guidad 
tour som tar ca 1-1,5 timme. Därefter avnjuter vi kvällens middag med 
prisutdelning i Fortet. 
Åter till Hotellet kl. ??? 
Kostnad 510 kronor inklusive allt.  

Middagens kostnad betalas in samtidigt med anmälningsavgiften!  
750+510= 1260 kronor 

Fredag 24 augusti  

Riksmästerskapet  2018   
Starttid kl 09.00 Ev kanonstart 
Spelform: 18 hål. Singelspel poängbogey. 
A och B-klass med hcp max 36. 
Open slagspel, utan hcp, Herr och Damklass. 
Extra tävlingar i tävlingen kommer att ordnas. 

Bastu och relax på hotellet från ca kl 15.00 
Föreläsning kl. 17.30  
Prisutdelning ca 18.30 
Middag ca 19.30. Tre-rätters till en kostnad av 550 kronor. Betalas på 
Hotellet. 
Självklart blir det Underhållning!!!!!!! 

! !  

Välkommen att anmäla dig senast 15 maj 2018 



Mail till kerstin@axisfysio.se och uppge följande: 

Namn 

E-mail 

Telnr 

Hcp , Golf-id 
Meddela om du skall vara med i torsdagstävlingen 

Middag både torsdag och fredag?  

Betala torsdagens middag, om du skall vara med, när du betalar 
anmälningsavgiften! Totalt 750+510=1260 kronor 

Allergier- Specialkost???? 

           Anmälningsavgiften 750 kronor, betalar du in på: 

Swedbank 

Clearingnummer: 8201-6 

Kontonummer: 693835411-2 

Glöm inte att ange ditt namn i meddelanderutan så att jag vet 
vem som betalar! 

Sprid gärna detta till andra som inte finns med i detta 
massutskick! 

  

mailto:kerstin@axisfysio.se


Vi ses! Kerstin Sjöholm 


