
EGIF Välkomnar er till 2022 års FCIF GOLFEN

EGIF Bjuder härmed in till 2022 års FCIF golf som i år spelas på Orresta GK den 22-23 aug. Det finns gott om boende på banan och är ni ett större 
gäng  finns Herrgården med 15 bäddar är ni ett mindre gäng så finns Skotska Villan med 8 bäddar fördelat på 4 dubbelrum. Utöver det finns det 
hotellbyggnad med dubbelrum med 40 bäddar. Det finns även 18 st ställplatser med eluttag för er som kommer med husvagn eller husbil. På 
Orresta finns även en padelbana för er som inte bara vill spela golf. Efter golfen går det bra att boka bubbelpoolen för att mjuka upp kroppen efter 
en runda golf. För mer information om Orresta GK besök hemsidan www.orrestagolf.se

På Orresta spelar du i två landskap Uppland och Västmanland och banan spelas på en kuperad park- och skogsbana. Greenerna är snabba med 
utmanande onduleringar och banan håller väldigt bra skick. Inför säsongen 2022 kommer även de flesta bunkrarna vara uppdaterade.

• Golfpaket inkl inspel, 3-rättersmiddag (sön) del i dubbelrum sön-tis med frukost 2145kr  enkelrumstillägg 600kr
• Inspel 21 aug  450kr. Meddela att du tävlar i FCIF för att få rabatten
• Ställplats med el 150kr/dygn
• För att boka golfpaket eller ställplats ring 0171-44 32 20 eller maila info@orrestagolf.se
• Gemensamma middagen den 22 aug kommer vi att äta på Orresta GK 18.30 pris 250kr/pers

Måndag 22/8 – Individuellt 18 hål  
Första start kl. 09.00 från tee 1. Anmäl önskemål om 
sen/tidig start så tar vi hänsyn till det när vi lottar. 
Tävlingsform: Slaggolf (+5). 
Klasser: Dam och herrklasser A och B.
Längsta utslag Dam och herrklass Hål 9 
Närmast hål på 17 Dam och Herrklass.

Tis 23/8 ”The Trippel” 2 mannalag
Kanonstart kl. 09.00.
Tävlingsform: Slaggolf (+5). 
Hål 1-6 Scramble
Hål 7-12 Greensome
Hål 13-18 Fyrboll bästboll
Längsta utslag Dam och Herr hål 18
Närmast hål på 17 Dam och Herr

Anmälan
Anmälan görs till FCIF kansli, maila kansli@fcif.se. I 
anmälan skall namn, lagsammansättning, golf-Id och 
bokning av gemensam middag framgå. Anmälan ska 
vara gjord senast den 2022-07-24.  200 kr per lag 
inbetalas i samband med anmälan på FCIFs
postgirokonto  159050-4.  Ange: ”FCIF-golf 2022”.


