
 

     

Inbjudan 
                                                                                                     

F7 FCIF Såtenäs                                                                                   

                                                                        

Välkomna till HERRLJUNGA GK.  
Den 9 september 1987, togs första spadtaget till banan som ritats av banarkitekt Jan Sederholm. 
Den officiella invigningen skedde den 29 september 1990. Nu 31 år senare erbjuder Herrljunga 
Golfklubb en välskött och variationsrik bana med utmaningar för spelare med såväl lågt som högt 
handikapp. Sederholms signum med långsmala bunkrar och tvärställda ondulerade greener kräver 
planering och välriktade slag. 11 dammar och 44 bunkrar ger extra spänning åt de svagt kuperade 
hålen. De första nio hålen med öppna ytor och parkkaraktär gynnar långtslående spelare medan de 
sista nio hålens skogskaraktär gynnar spelstrategi och träffsäkerhet. En bana med variation som 
man aldrig ledsnar på. Den sandiga marken gör att banan ofta kan öppnas tidigt på säsongen och 
kan vara i spel långt in på hösten. Ha en bra golfdag! 

           

FCIF-golf                                   

2021-08-30/31 

Herrljunga GK 

F7 FCIF Såtenäs bjuder härmed in till 2021 års FCIF Golf som i år spelas på Herrljunga GK. 
Tävlingen 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 form av ”Triss i sexor” med upplägget: fyrboll bästboll, greensome 
och scramble. 

 

Måndag 30/8 – 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 31/8 – ”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/mixed. 

https://www.herrljungagk.se/


 

 

  

  

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 29/8 finns möjlighet till inspel, priset är 250:-/person. Vid bokning 

meddelar ni Herrljunga GK att ni tillhör FCIF-tävling. 

Boende 

Mosslanda pub och konferens 

Särskilt erbjudande från Mosslanda pub och konferens bifogas inbjudan. Ungefär 5-10 min 

med bil till golfbanan. Det är även här vi samlas för middag måndag kväll.                              

Begränsat antal sängplatser (ca 26st) först till kvarn. 

Mosslanda pub & konferens 

Herrljunga Hotell och Konferens  

Erbjuder boende kontakta hotellet för bokning. 

Herrljunga Hotell och Konferens   

Husbil eller husvagn 

På Herrljunga GK finns boende 2 st stugor och uppställningsplats för husvagn eller husbil. 

Kontakta kansliet på golfklubben för mer information. 

Herrljunga Golfklubb (herrljungagk.se) 

Gemensam middag 

Grillbuffé måndag 30 augusti klockan 18:30 på Mosslanda pub och Konferens                          

pris: 250:-/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 ingår i spelavgiften  

http://www.mosslanda.se/
http://www.herrljungahotell.se/
https://www.herrljungagk.se/


 

 

 

 

 

 

Anmälan 

Anmälan görs till FCIF kansli, maila kansli@fcif.se. I anmälan skall namn, lagsammansättning, 

golf-Id och bokning av gemensam middag framgå. Anmälan ska vara gjord senast den       

2021-07-25.  200 kr per lag inbetalas i samband med anmälan på FCIFs postgirokonto  

159050-4.  Ange: ”FCIF-golf 2020”. 

 

FCIF och F7 FCIF önskar er hjärtligt välkomna till 2021 års golftävling på 

Herrljunga Golfklubb! 

 

 

Mattis Granli                                                                      Kjell Strömberg 

Ordförande                            Kassör                   

F7 CIF      F7 CIF  

Mattis.granli@mil.se                                                             kjell.stromberg@mil.se 

070-8157434                                                                         070-9747653 
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