
 
Kungsbacka den 2018-06-29 

 

Information till medlemmar i FGGK 
 

Lag-EM Flickor spelas hos oss den 8 – 14 juli. 

Tävlingen spelas på Mastersbanan med start på Slottsbanan hål 1 och de sista nio 

spelas på Kungsbanan. 

19 länder är anmälda och det är 6 spelare i varje lag 

8 och 9 juli är det inspel med start på Slottsbanan hål 1 och Kungsbanan hål 1. 

Tävlingen börjar med slagspel tisdag 10 juli och onsdag 11 juli. Torsdag till lördag 

spelas matchspel med final på lördag den 14 juli. 

 

Kungsbanan kommer att vara reserverad för tävlingen från och med lördag 7 juli 

klockan 12.00 till och med lördag 14 juli. 

Delar av Slottsbanan kommer att vara reserverad för tävlingen från och med lördag 

7 juli klockan 14.00 till och med lördag 14 juli. 

 

Spel på nio hål 

Slottsbanan hål 7 – 15 kommer att vara öppna för spel under hela tävlingsveckan. 

Start sker på hål 13 sedan spelas 14, 15, 7 till 12. 

Bollränna kommer att gälla, dvs ingen tidsbokning. Bollränna kommer att sitta vid 

hål 13. 

Parkering av bilar har vi kommit överens om med Gåsevadholm att vi får göra på 

fältet till vänster om SB8. 

Infart med bil ska göras från Gåsevadholmsvägen, bommen kommer givetvis att 

vara öppen. 

 

Ni som har er utrustning i bagskåp. 

Stora delar av klubbens parkering kommer att vara upptagen av tält och parkering 

för bussar. Bagskåpen kommer att vara fullt tillgängliga. 

Ni som ska spela på de nio öppna hålen ska köra ut från klubben till 

Hällingsjövägen och in till den tillfälliga parkeringen vid SB8 via 

Gåsevadholmsvägen. Ingen biltrafik genom banan under tävlingen är tillåten för 

andra än de som bor utefter Gamla Forsvägen. 

 

Drivingrange - Puttinggreener 

Söndag 8 juli och måndag 9 juli är hela drivingrangen reserverad för tävlingen och 

det gäller även alla tre puttinggreener. 

Under tävlingsdagarna är utslagsplatser nr 1 – 24 reserverade för de tävlande.  

Den nedersta platån vid väderskyddet och i väderskyddet kan användas för egen 

träning om den inte används av de tävlande. 

Grästee kommer att användas av de som tävlar. 

Puttinggreenen mellan starterhuset och SB18 får användas under tävlingsdagarna 

om inga tävlande finns på den.  

 



 
 

Klubbhuset 

Shop, Reception och restaurang är öppet som vanligt. I restaurangen kommer den 

del som är till höger om trappan när man kommer upp samt motsvarande del av 

balkongen att vara reserverad för spelarna i tävlingen. 

Båda omklädningsrummen kommer att vara reserverade för deltagarna i tävlingen. 

 

Gym  

Gymmet kommer delvis vara reserverat för spelarna under veckan.  


