
   
 

 
 
 

 

 

VÄLKOMMEN TILL DIV 1 DAMER PÅ LIDINGÖ GK  

DEN 14-16 juli 2022 
 
 
Om arrangörsklubben Välkommen till Sveriges första 18 hålsbana bildad 1933!  

Banan är en något kuperad parkbana med fairways inbäddade bland 
villor och välskötta skogsdungar mitt i Lidingös idylliska villastad 
endast 15 min med bil från Stockholm city. Från början ritades 
banan av den engelska banarkitekten H G Mac Donald, i en klassisk 
”old english course-utformning”. Under åren har banan genomgått 
mindre förändringar och åren 2006-2009 så genomgick banan en 
omfattande ombyggnation och renovering av fairways och greener 
och har fått ett par nya hål. Nu när banan har moderniserats och 
byggts om enligt den senaste tekniken erbjuder den en utmaning för 
både sällskapsspelaren och elitspelaren trots att längden på 
scorekortet (par 70) inte framstår som något större hinder. Framför 
allt greenområdena erbjuder olika utmaningar i form av hårda något 
ondulerade ytor som gör det svårt att få stop på bollen som ofta 
rullar ner i en bunker eller avrinningsyta. Banrekordet från vit tee är 
62 slag och vi hoppas att få dokumentera ett fint banrekord under 
denna tävling från blå tee. 

 

Kontaktuppgifter 

 

Information 

 
 

 

Öppettider reception 

 
www.lidingogk.se, Tel 08-7317900, Epost: kansli@lidingogk.se 
 
Särskild information gällande tävlingen kommer publiceras på 
hemsidan på: https://www.lidingogk.se/tavla/sm-klubblag-div-1-
norra-damer/ 
 
Kl. 06:30-19:00 

 
Tävlingsvillkor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptensmöte 

Tävlingen spelas från blå tee. 
Rond 1 – Två par/klubblag, 18 hål foursome 
Rond 2 – Fyra spelare/klubblag, 18 hål individuellt 
Rond 3 - Två par/klubblag, 18 hål foursome 
Rond 4 – Två par/klubblag, 18 hål fyrboll 
Rond 5 – Fyra spelare/klubblag, 18 hål individuellt 
Fullständiga tävlingsvillkor finns på golf.se 
 
Kommer att hållas onsdag 13 juli kl. 18:00 i anslutning till 
klubbhuset 
 

Inspel Fritt inspel sker endast under onsdag den 13 juli from kl. 10. 
Ring i god tid 08-7317900 och boka tider. Avsatta inspelstider 
kommer att släppas till medlemmar om dessa tider inte bokats 
senast två dagar innan den 13 juli. 
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https://golf.se/globalassets/tavling/masterskap/tavlingsvillkor-division-1.pdf


   
 

 
 
 

 

Informationstavla Framför klubbhuset vid byggnaden på motsatt sida av putting 
green till höger om ”konferensen” kommer det finnas 
information om starttider, scoring area, information till åskådare, 
lokala regler, evakueringsplan, särspelshål etc. 

 
Förvaring av utrustning Nej 

 
Logi Vi rekommenderar boende på Bosön enligt nedan 

https://www.boson.se/hotell/ 

Länk direkt till vårt ”Staycationpaket” inkl. middag här; 
https://online.bookvisit.com/package/list?channelId=55da8ebe-
c157-48c0-b9c7-dbbe46beceef 
(skrolla ner till Staycation) 
Med rabattkod IDROTTSH22 erbjuds 15% rabatt. 
Just nu från 444kr/p del i dubbelrum vandrarhem (dusch/wc 
korridor) inkl. frukost. 614kr/person del i dubbelrum hotell 
standardrum med badrum inkl. frukost 

 
Transporter Nej  
  
Restaurang Restaurangen är belägen i klubbhuset. 

Öppettider alla dagar kl. 06:30-21:00. Köket stänger kl. 20:30. 
 
Menyer se https://www.lidingogolfrestaurang.com/ 
Vid frågor ring 08-7652700 
Betalning i restaurangen sker via kreditkort på plats eller 
faktureras enligt ök. innan tävlingen med vår krögare Johan 
Gårdinger.  

 
Driving range och 

övningsområde 
Driving range finns i anslutning till klubbhus/parkering. Det går 
bra att betala med kreditkort alt köpa polletter/rangekort i 
receptionen. Övningsområde finns vid södra delen av rangen samt 
till vänster om fairway på hål 18. Putting greener finns vid 
klubbhuset. 

 

Omklädningsrum 
 
Omklädningsrum finns i klubbhuset, efter receptionen till höger. 
Handdukar finns att låna. 

  
Bagvagnar Vagnar finns att låna (utan kostnad) för samtliga spelare. 

 
Banguide Finns i reception/shop 

 
Hålplaceringar Spelare erhåller hålplaceringskartor i anslutning till start. 

 
Mått på banan Vippor till mitten av greenen. Röd 100m, gul 150m och vit 200m.  

 
 

 

 

 

 
 
 

https://www.boson.se/hotell/
https://online.bookvisit.com/package/list?channelId=55da8ebe-c157-48c0-b9c7-dbbe46beceef
https://online.bookvisit.com/package/list?channelId=55da8ebe-c157-48c0-b9c7-dbbe46beceef
https://www.lidingogolfrestaurang.com/


   
 

 
 
 

 

Domare Distriktsdomare:  
DD: Peter Johnsson, 070-8720881 
DD: Robert Leonardi, 0708-800500 

 

Tävlingsledare 
 
Pelle Vedin, 070-6278551 
 

Tournament Director Lars Waerland, 070-5708158 
 


