
Information till våra finalister från 

Trelleborgs Gk, Kungälv Kode gk, Gagnefs Gk, Särö Gk, Lindö gk,  

Kyssinge Gk, Sparren Gk & Mauritzbergs Gk 

 

Grattis till finalplatsen i WAGC på Trelleborgs Golfklubb den 25 september 2021.  

Det är ett nöje att hälsa dig välkommen till årets Sverigefinal. 

 

Du möter 8 st motståndare, 7 st från kvaltävlingarna samt 1 som försvarar sin titel från 

2019. Det kommer att finnas fler spelare ute på banan i och med att det även är klubb-

lagstävling för de klubbar som kvalificerat sig till lagtävlingen. Du kommer att spela på 

det hcp som du hade efter kvaltävlingsvinsten eller om du fått ett lägre hcp så gäller det, 

men du stannar kvar i den klass du startade i. Starttider kommer att skickas från golfklub-

ben, har du önskemål om sen eller tidig start, kontakta kansli@trelleborgsgk.se . 

 

Önskar du boende i Trelleborg så rekommenderar vi Dannegården som erbjuder.  

 

Enkelrum inkl frukostbuffé för  1150:-/natt 

Dubbelrum inkl frukostbuffé för  1500:-/natt 

 

Middagsförslag är kvällens special för ca 195:- 

Begränsat antal rum. http://www.dannegarden.se 

 

Trelleborgsgolfklubb har också boende, Hotell Stavstensgården, även här begränsat antal 

rum. Här finns även möjlighet att parkera husvagn/husbil till en avgift.  

https://trelleborgsgk.se 

 

De spelare som vinner sin klass kommer att få spela för Sverige i världsfinalen 2022, var 

i världen vet vi inte än, men återkommer med information så fort vi kan. I världsfinalen 

är det spel 6 dagar (2 inspel), kost och logi samt flygresa från antingen Arlanda Stock-

holm eller Kastrup Köpenhamn. Resan till och från flygplatsen får spelaren stå för själv 

resten är betalt och klart.  

 

Sveriges amatörlandslag kommer att träffas våren 2022 på ett träningsläger under en 

weekend på Sparren Gk.  Ankomst torsdag, spel fredag, spel lördag, middag på kvällen 

lördag, hemresa söndag.  Boende i stugor på golfbanan, två personer i varje stuga. Resan 

till och från Sparren Gk får spelaren själv stå för, resten är betalt och klart.  

 

Det vinnande klubblaget kommer att spela mot de finländska amatör landslaget på våren 

2022. 

 

Lycka till! 

WAGC Sverige 

mailto:kansli@trelleborgsgk.se

