
Välkommen till  
 

RM Herrar 65  
12-14 juli 2012 på 

Örnsköldsviks GK Puttom 
 

KOM, TRÄFFAS och TRIVS på Puttom –  
klubben där Du har Nära till allt! 

 

Den vänligt kuperade banan med sina två sjöar är en kombinerad skogs- och parkbana med en 
unik fyrklöver-layout. Spelaren passerar klubbhusområdet fyra gånger under sin 18-hålsrunda.  
På Puttom har man nära till allt. Driving range med fria bollar ligger bara ett par steg från 
shopen, receptionen och första tee. Klubbhuset, Björnakojan med fyra övernattningsrum, 
restaurangen, och härbret med ”niohålsfikat” ligger också inom samma område.  
Klubben präglas av närhet och gemenskap - på Puttom träffas och trivs man.  
Banan som fyller 45 år 2012, kan med välbehag spelas av alla sorters golfare. Scoren ligger 
oftast i inspelen då greenerna är små, väl inbunkrade och relativt svårträffade. Kuperingen 
innebär att klubbvalet inte alltid är självklart.   
 

Välkommen till Puttom och lycka till med spelet! 
 
 

 



RM Herrar 65 
Bra att veta 

 
 
Anmälan:  Anmälan sker via www.golf.se   

 Anmälan ska vara registrerad senast den 4 juni 2012 kl 18.00.  
Från och med den 7 juni kl. 18.00 finns deltagarlista och eventuell 
reservlista på vår hemsida www.puttom.se 
Anmälningsavgiften, 600 kr, ska vara klubben tillhanda senast den 
24 juni till bankgiro 192-1493. Ange RM, namn samt golf-ID. 

 
Banan  Banan öppnade 1967 med 9 hål. 1975 blev banan en 18-hålsbana. 
Banguide Delas ut vid inspelet eller vid första ronden.  
Boendeförslag Hotell Scandic    0660-27 22 00  

     Park Hotell    0660-103 60 
     Hotell Focus    0660-821 00 
     Hotell Sari    0660-551 60 
     Panget Arnäsvall   0660-37 50 52 
 Vandrarhem Örnsköldsviks vandrarhem  0660-29 61 11 

 Vindarnas Hus   070-22 77 633 
Caddie  Erbjuds ej.  
Camping/Stugor Det finns ett begränsat antal platser för husbil/husvagn på klubben.  

Bokas via kansliet 0660-25 40 01.  
Mosjö Camping, ca 5 km norr om banan. Tel. 0663-200 89 
www.mosjonscamping.se 

Dricksvatten Finns vid första, tionde och fjortonde tee. 
Drivingrange Fria rangebollar för alla. 
Evakuering Vid ev. brand mm. samling vid driving range. 
Flaggplacering Utdelas inför varje rond. 
Golfbil  Uthyrs ej. 
Golfshop  PQ/Mattfolk Golf. Öppnar senast 30 minuter innan första start. 
Handdukar Finns i omklädningsrummen. 
Hemsida  www.puttom.se 
Inspel  Boka på tel. 0660-25 40 91. Reserverade tider 11 juli.  
Kansli  Öppnar senast 30 minuter innan första start.  
Kiosk Finns i klubbhusområdet och du passerar den efter 4 och 9 hål. 

Man kan också nå den efter 13 hål.  
Klubbtvätt Vid rangen och bakom klubbhuset. 
Officiell tid Klockan vid startkuren hål 1. 
Omklädningsrum En trappa ner i klubbhuset. 
Parkering Mellan maskinhallen och klubbhusområdet. 
Prisutdelning  Sker i eller strax intill klubbhuset direkt efter avslutad tävling. 
Restaurang I klubbhuset. Flexibla öppettider. 
Sjukvård Kontakta tävlingsledningen. 
Starttider Anslås på klubbens hemsida, på scoreboard och www.golf.se. 
Toaletter En trappa ner i klubbhuset. Vid hål 7/11 och hål 15. 
 

Tävlingsledning Petter Hägglund pro@puttom.se  070-217 79 79 
  Anette Orav kansli@puttom.se  0660-25 40 01 
 


