
Hej Alla Älvsvingen Spelare!

Det är viktigt att ni läser igenom hela brevet så att ni får all information så att vi följer 
folkhälsohälsomyndighetens rekommendationer. Då vi inte kan ha någon samling så betyder det att ni 

själva är ansvariga för att ha läst och följer reglerna nedan:

Nu börjar det närma sig den 14 augusti då tredje upplagan av Älvsvingen kommer att genomföras 
på Onsjö GK. Intresset för tävlingen har varit stort och vi ser verkligen fram emot en riktigt trevlig 
dag med er. Det kommer att arrangeras en hel del aktiviteter längs banan på de olika hålen hos våra 
samarbetspartners, så håll ögonen öppna.

Älvsvingen Invitational Fredag 14/8:

06:30 – Älvsvingen öppnar portarna för årets tävling. Alla kommer att få sin starttid via golf.se 
Spelformen är 2-manna scramble. I varje boll så går man totalt 6st personer (Alltså 3st 2-bollar) Starten 
kommer att vara ifrån hål 10. Räkna med en lång fast mycket trevlig golfdag. En person i vardera lag 
anmäler sin ankomst vid tävlingskansliet (Den röda tegelbyggnaden ovanför rangen) Där får man sitt 
scorekort och giveawaybag med diverse trevliga saker och även ett litet mat kitt. Detta mat kitt består 
av smörgås, juice och yoghurt till Er båda.

06:30 - 12:30 Ranchen är tillgänglig med fria ranchbollar.

07:30 Första start

12:10 Sista start 

Efter att ni har spelat färdigt så lämnar ni era scorekort i tävlingskansliet. Ska lämnas in omgående efter 
avslutad tävling. 

Ca 20:00 Prisutdelning, som kommer att hållas efter att alla spelat klart tävlingen och det kommer 
att finnas högtalare på plats så att ni hör vad som sägs och vilka vinnarna är så sprid ut er över 
klubbhusområdet. Årets prisbord överstiger totalt 100.000kr fast att vi ej har några finalresor till Turkiet.

Tillfälliga tävlingsvillkor: 

Det är viktigt att ni utöver våra tävlingsregler även följer de tillfälliga tävlingsvillkoren samt har ett 
allmänt golfvett i och med Covid-19. De länkas nedan. 

Innan och efter start så är det av yttersta vikt att vi håller avstånd till varandra då det kommer att vara 
många människor i klubbhusområdet. Klubbhusområdet är stort så se till att sprida ut er så att ni inte 
utgör någon risk för er omgivning. 

https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona--fran-1-juli.pdf. 



Bankett:

I år kommer Vi inte att kunna hålla någon bankett, men vi som arrangörer kommer att befinna oss på 
Buddys efter avslutad prisutdelningoch skulle tycka att det vore kul om ni själva ringde och bokade 
bord så att vi inte bryter mot några regler. Tänk på att det finns begränsat med platser i restaurangen så 
boka upp er så fort ni bara kan om ni vill komma dit. Buddys kommer att sponsra med en hamburgare 
och pommes till alla deltagare som spelat Älvsvingen. Anmälan till detta görs på info@buddys.se

Övrigt:

Tävlingsledare är som vanligt Lennart Svensson och Lars Ericsson. Vi kommer att ha fotografer ute på 
banan samt att vi kommer att filma tävlingen med drönare som kommer att läggas ut på vår hemsida 
och i sociala medier. (Om någon deltagare inte vill bli filmad eller fotograferad så måste detta meddelas 
innan tävlingsstart till arrangörerna) 

Lite om förra årets upplaga och uppmaningar:

Förra året så hade vi en värdig vinnare i Helena Vinnerholt (Kobergs GK) som bollade med grabbarna på 
finaldagarna nere på Sueno Golf Turkiet.

Vi vill uppmana alla att inte slänga skräp och fimpar på banan, använd papperskorgarna. Vi fick även in 
klagomål om på fylla ute på banan av ett flertal sponsorer.

Tävlingen ska vara en rolig sammankomst och vi är alla vuxna så det är dags att visa detta i år och inte 
göra om samma misstag. 

Transport:

Det kommer finnas möjlighet att få transport hem i mån av plats då vi har 6st bilar ifrån Bilia Group som 
kommer att agera taxi från Onsjö och hem till respektive boende (Inom 3-stad) Notera att det inte kan 
garanteras plats då vi är 174 spelare och 6 bilar som kör. 

Till alla Spelare:

Vi är verkligen glada att ni vill vara med och deltaga på Älvsvingen Invitational till förmån för 
Barncancerfonden. Tillsammans gör Vi skillnad. Var noga med att visa respekt för varandra och följ 
folkhälsmyndigheternas råd. Har ni några frågor så kontakta oss på martin@alvsvingen.se så återkopplar 
vi så fort vi kan. 

Med vänlig hälsning Glenn, Martin & Stefan


