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Om Ängsö GK: Ängsö Golfklubb bildades 1979, golfbanan invigdes 1985. 
Golfbanan ligger på ett Naturvårdsområde utanför Ängsö naturreservat ca 
2 mil från Västerås centrum. Banan är en kombinerad skogs- och parkbana 
i vacker Mälarnatur. Både nybörjare och elitspelare har stor glädje av att 
spela banan, då stora variationer kan göras tack vare många utslagsplatser 
och relativt stora greener. 

Mera information om klubben finns på www.angsogolfklubb.se. 

Välkomna till oss på Ängsö GK! 
 

Allmänt om tävlingen: Tvådagarstävling om 54 hål. Cut efter dag 1 (36 hål).  
Tävlingen ger WGAR rankingpoäng. 

 
Tävlingsbestämmelser: - Individuell slagtävling, scratch över 54 hål. 

- Spelas i två klasser, en klass för flickor och en för pojkar. 
- Tee: flickor blå (5200m) och pojkar vit (6258m). 
- Öppen för flickor och Pojkar 13 till 21 år. 
- Handikappgräns: Flickor max hcp 12   

  Pojkar max hcp 8. 
- Max antal deltagare 84 fördelat på 27 flickor, 57 pojkar. 
- Cut efter dag 1 (36 hål). 21 flickor och 39 pojkar går vidare. 
- Vid överanmälan gäller SGF ranking i första hand och lägst hcp i 

andra. 
- Första start rond 1: 07:30 
- Kansliet öppnar kl 06.00 tävlingsdag 1 
- 10 Wildcards som Ängsö GK förbehåller sig rätt att använda. 

 
Anmälning: 

 
 
 
Avgift: 

Anmälan öppen 6 maj – 25juni kl 20.00 
Deltagarlista publiceras söndagen den 27 juni kl. 20.00 
Startlist publiceras torsdagen den 1 juni kl 20.00 

Startavgift är 750 kr. (I priset ingår 1 fritt inspel, fria rangebollar under 
tävlingsdagarna samt 1 banguide.) 

 
Am-Am: Under lördagen den 3 juli kommer en Am-Am tävling att genomföras för 

sponsorer tillsammans med deltagare i Ängsö International JMI.  
I samband med anmälan till tävlingen så finns en möjlighet att anmäla 
intresse för denna Am-Am tävling. 
Denna tävling är självklart kostnadsfri.  
Arrangörsklubben kommer att välja ut de spelare som spelar denna 
tävling. Vi kommer i första hand tillfråga de deltagare som anmält intresse 
för Am-Am tävlingen. 
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Inspel: Deltagare erbjuds ett fritt inspel per deltagare + en ledare per 3 spelare 
helgen innan efter 13:00 eller valfri tid hela veckan innan.  
Deltagare bokar själva inspelstid via Min Golf eller via tidsbokningen, 
telefon 0760-19 47 70, uppge att det gäller inspel för: Ängsö International 
JMI. 

 
Information: Informationstavla finns på kanslihusets vägg under tävlingen.  

Där finns information om starttider, recording area, information till 
åskådare, lokala regler, evakueringsplan, med mera. 

 
Covid 19: Beroende på vad som händer med bestämmelser rörande covid 19 kan 

saker och ting förändras. Vi följer SGF:s 
rekommendationer/bestämmelser, och förbehåller oss därvid rätten att 
göra förändringar runt tävlingen 
 
På informationstavlan kommer att finnas aktuella regler rörande Covid 19 
gällande tävlingsverksamhet inom golf utfärdat utav SGF. 

 
Förvaring utrustning: Klubben har inte möjlighet till förvaring av utrustning. 

 
Logi: - Merparten av de större hotellkedjorna finns representerade i 

Västerås, vi rekommenderar anrika Stadshotellet i Västerås City samt 
Comfort Hotel vid Västerås Centralstation.  
Deltagare ansvarar själv för bokning och betalning av logi direkt med 
hotellet. 

- Ängsö GK har 18 ställplatser med el för husvagnar/husbilar.  
Pris: 150:-/natt inkl. el. Bokning sker via Ängsö GK:s hemsida  
eller via receptionen på telefon: 0760-19 47 70 

- Vi har även 9 övernattningsrum med totalt 18 bäddar. 
Pris 365 kr./natt/person inkl. frukost. Medtag sänglinne.  
Kontakta receptionen för bokning: 0760-19 47 70 
 

Restaurang: Restaurangen öppnar en timme innan första start. 
Lunchbuffé kommer att serveras mellan ronderna dag 1. 
För allergiförfrågningar, kontakta restaurangen. Se nedan. 

 
Transporter: Arrangörsklubben organiserar ej transporter. 

 
Övningsonråde: Ängsö GK bjuder på rangebollar under tävlingsdagarna. 

Både range och övningsområde ligger nära klubbhuset. 
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Omklädningsrum: Omklädningsrum med toaletter, bastu och handdukar finns att tillgå 
på klubben. 

 
Bagvagnar: Golfvagnar finns att hyra, maila angso.juniorer@gmail.com.  

Observera att antalet vagnar är begränsat till ca. 40 stycken. 

 
  

 Kontaktuppgifter  

  

Tävlingsledning: 

 

- Ansvarig tävlingsledare Anders Hamrin 
Email  anders.hamrin@gmail.com 
Mobil  +46 (0)721-43 93 65 
 

- Bitr. tävlingsledare  Gert Sjören 
Email  fam_sjoren@hotmail.com 
Mobil  +46 (0)705-32 14 84 

 
Övriga kontakter: 

 

- Kansli 
Email  kansli@angsogolf.org 
Mobil  +46 (0)707-44 10 12 
 

- Restaurang 
Email  restaurangangso@gmail.com 

- Mobil  +46 (0)704-30 51 80  
- Mobil   +46 (0)725-39 47 10 

 
- Pro/Shop/Bagvagnar etc. 

Email  fatah.guedra@outlook.com 
Mobil  +46 (0)708-66 09 64 

 
Hitta hit: 

 

- Adress:  Ängsö Golfklubb 
  Stora BODARNA 3 
  725 98 Västerås 
 

- Länk från västerås E18 öster ut riktning mot Stockholm: 
Västerås E18 east against Stockholm 

- Länk från Enköping väster ut riktning mot Västerås: 
Enköping E18 west against Västerås 
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