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RM 2012 - kLubbINFo

Funäsdalsfjällens Gk  
Telefon:  0684-21100 
E-post:  info@funasdalengolf.se 
Hemsida:  www.funasdalengolf.se

Timrå Gk   
Telefon:  060-570153 
E-post:  timragk@telia.com 
Hemsida:  www.timragk.se

Hussborg Gk   
Telefon:  0691-33270 
E-post:  info@hussborggk.se 
Hemsida:  www.hussborggk.se

Öjestrand GC   
Telefon:  060-33010 
E-post:  info@ojestrandgc.se 
Hemsida:  www.ojestrandgc.se

Härnösands Gk   
Telefon:  0611-67000 
E-post:  info@harnosandgk.se 
Hemsida:  www.harnosandgk.se

Örnsköldsviks Gk Puttom   
Telefon:  0660-254001 
E-post:  kansli@puttom.se  
Hemsida:  www.puttom.se

klövsjö-Vemdalens Gk   
Telefon:  0682-23176 
E-post:  kvgk@telia.com 
Hemsida:  www.kvgk.se

Östersund-Frösö Gk   
Telefon:  063-576030 
E-post:  kansli@ofg.nu 
Hemsida:  www.ofg.nu

Sollefteå Gk    
Telefon:  0620-21475 
E-post:  kansli@sollefteagk.se 
Hemsida: www.sollefteagk.se

Veckefjärdens GC   
Telefon:  0660-296320 
E-post:  kontakt@veckefjarden.com 
Hemsida:  www.veckefjarden.com 

Storsjöbygdens Gk  
Telefon:  063-779390 
E-post:  kansli@sbgk.nu
Hemsida:  www.sbgk.nu

www.rmgolf2012.se



SPELA GoLF MITT I SVERIGE!
Medelpad
Välkommen till ett Norrland som är både nära och lätt att uppleva. Från 
stadens myller till den orörda naturen. Från kusten och till det sagolika 
skogslandet och bergen. Här finns det gott om utrymme att bara vara, njuta 
av lugnet och stillheten. Men även utmaningar och äventyr, som varken 
kräver någon extrem utrustning eller exceptionella färdigheter. 

I Timrå bildar Indalsälvens kustdelta en unik miljö som du bäst upplever till 
fots eller med kanot. Bengt Lindströms magnifika Y är ett landmärke för 
både vägtrafikanter och resande med flyg. 

Sundsvall kallas Norrlands huvudstad, ett självklart resmål för dig som gillar 
shopping och nöjen. Missa inte en av landets kanske vackraste stadskärnor 
med rikt utsmyckade stenhus i nyrenässans. 

Vackra Ljungandalen med idylliska byar, ståtliga herrgårdar och stora orörda 
skogar beskriver sig själva som Sveriges bäst bevarade hemlighet. Nu kan 
du upptäcka dem själv! 

www.visitljungandalen.com
www.visittimra.se 
www.visitsundsvall.com

Ångermanland
Välkommen till ett Norrland som är både nära och lätt att uppleva. Från 
stadens myller till den orörda naturen. Från kusten och till det sagolika 
skogslandet och bergen. Här finns det gott om utrymme att bara vara, njuta 
av lugnet och stillheten. Men även utmaningar och äventyr, som varken 
kräver någon extrem utrustning eller exceptionella färdigheter. 

I Timrå bildar Indalsälvens kustdelta en unik miljö som du bäst upplever till 
fots eller med kanot. Bengt Lindströms magnifika Y är ett landmärke för 
både vägtrafikanter och resande med flyg. 

Sundsvall kallas Norrlands huvudstad, ett självklart resmål för dig som gillar 
shopping och nöjen. Missa inte en av landets kanske vackraste stadskärnor 
med rikt utsmyckade stenhus i nyrenässans. 

Vackra Ljungandalen med idylliska byar, ståtliga herrgårdar och stora orörda 
skogar beskriver sig själva som Sveriges bäst bevarade hemlighet. Nu kan 
du upptäcka dem själv! 

www.visitljungandalen.com
www.visittimra.se 
www.visitsundsvall.com

Jämtland/Härjedalen
Vårt distrikt består av 12 golfbanor och 11 golfklubbar, alla vackert belägna 
med milsvida vyer över länets fjällvärld. Mitt i sommaren kan vi erbjuda 
”dygnet-runt-golf” eftersom vi har fullt dagsljus dygnet runt! Tänk dig att 
pegga upp kl. 00.00, ta ett djupt andetag och fylla lungorna med Europas 
renaste luft, samt slå ut en drive som flyger längre än på havsnivå! Efter 
ronden är det tidig morgon och kanske läge för en cykeltur, fisketur, padd-
lingstripp, bäversafari eller någon annan passande aktivitet som erbjuds.

De flesta av våra banor har öppna ”Golfveckor” under semestertid och 
välkomnar alla gäster. Det är för det mesta mycket lätt att boka tider på våra 
banor och någon ”trängselavgift” existerar inte här!

Våra banor håller hög klass med en mycket bra finish. Vi välkomnar alla som 
vill uppleva något av det bästa som går att få inom golf.

www.jamtland.se
www.funasdalsfjall.se
www.vemdalen.se

Tävlingsprogram 2012
Tävling Inspel Speldagar bana

Äkta makar/sambor 5 juli 6-7 juli Sollefteå GK

Äkta makar/sambor 100+ 5 juli 6-7 juli Hussborg GK

Två generationer 8 juli 9-10 juli Östersund-Frösö GK

Far och son 8 juli 9-10 juli Klövsjö/Vemdalens GK

Mor och dotter 8 juli 9-10 juli Funäsdalens GK

H 35 11 juli 12-14 juli Veckefjärden GK

H 45 11 juli 12-14 juli Härnösands GK

H 55 11 juli 12-14 juli Öjestrands GK

H 65 11 juli 12-14 juli Örnsköldsviks GK

H 75 12 juli 13-14 juli Storsjöbygdens GK

D 35/D 50 11 juli 12-14 juli Timrå GK

D 60/D 70 12 juli 13-14 juli Timrå GK

Anmälan till RM 2012
Anmälan sker via www.golf.se. Har du frågor om tävlingarna, kontakta 
respektive arrangörsklubb. Anmälan skall vara registrerad senast den 4 juni 
2012  kl. 18.00. Från och med den 7 juni klockan 18.00 finns deltagarlista 
och eventuell reservlista på respektive golfklubbs hemsida.

För att säkerställa en plats i tävlingen  skall betalning vara respektive klubb 
tillhanda (bokförd) senast den 24 juni kl. 24.00. Ange RM, namn samt golf-id. 

Utebliven betalning innebär att anmälningen annuleras och platsen erbjuds 
spelare från reservlistan i hcp-ordning.

Anmälningsavgifter och kontonummer hittar du på respektive klubbs 
hemsida.

ANMÄLAN SENAST 4 JuNI 2012

Information
Senaste nytt om RM 2012 hittar du på vår hemsida www.rmgolf2012.se.
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