
Välkommen till Småland och 
KAF RM i Golf 2017 
Gislaveds Kommun, personalklubben VISAM och Isaberg Golfklubb 
hälsar anställda och förtroendevalda åter varmt välkomna till Småland 
och 2017 års KAF mästerskap i golf 17-18 auusti!  

VISAM är Gislaved Kommuns egen personalklubb. Klubben är mycket aktiv med en mängd 
olika arrangemang för medlemmarna och redan 1997 blev VISAM utsedd till årets 
personalklubb av KAF. Gislaved Kommun har i många år arbetat med hälso- och 
arbetsfrämjande åtgärder genom personalklubben VISAM i vilken det ingår olika sektioner 
såsom golf, cykel, vandring, skidor, konstklubben Paletten och Gemenskap i fokus. Vi är 
övertygade om att vi tillsammans kommer att genomföra ett minnesvärt mästerskap i golf för 
alla deltagare oavsett handicap och score. 

Välkommen till Isaberg Golfklubb! 
Välkommen till Isaberg GK med praktfulla vyer, kulturhistorisk mark och 36 hål i 
förtrollande natur. Isaberg GK ligger 18 km norr om Gislaved och 60 km söder om 
Jönköping. Klubben bildades 1968 men delar av vår anläggning restes redan på 1850-talet då 
marken hyste ett järnbruk med anor från tidigt 1700-tal. Klubben bildades 1968. 

Vi erbjuder spel på två 18-håls banor, stora och trevliga övningsområden, korthålsbana med 
6-hål, boende mitt på banan med självhushåll, uppställningsplatser för husvagn/bil, god mat 
på Golfkrogen, golfshop och customfitting studio med mera med mera. 

Klubben har med stor framgång haft en av Sveriges bästa ungdomsverksamheter och har 
fostrat ett flertal spelare på olika tourer, mest kända är Patrik Sjöland och Lina Boqvist. 2010-
2017 har och är klubben värd för Sveriges proffs tour, Swedish Golf Tour (fd Nordea Tour).  

KAF RM i Golf 2017 
Den 17-18 augusti spelas KAF RM i Golf på Isaberg GK. 

17/8 Västra banan ligger i Gislaveds Kommun och är mer krävande än vad första anblicken 
utger. De första nio hålen anses av många vara klubbens "lättaste" 9-håls slinga, men de 
kräver god planering. Andra nio är smalare, mer kuperade och upplevs ofta längre än vad 
scorekortet anger. 2016 blev Västra banan utsedd till Sveriges 3:e bästa golfbana av 
Golfhäftets egna gäster. 

18/8 Östra banan ligger i Gnosjös Kommun och är både utmanande och utslagsgivande. 
Många hål kräver bra utslag, men kanske framförallt god strategi och skickligt närspel. De 
fyra avslutande hålen längs med NIssan och Hammarsjön anses av många höra till Sveriges 
vackraste. Swedish Golf Tour Isaberg Open hosted by Patrik Sjöland spelas vecka 32, alltså 
veckan innan KAF RM vilket kommer innebära att Östra banan är i absolut toppskick! 
2016 blev Östra banan utsedd till Sveriges bästa Golfbana av Golfhäftets egna gäster! 



Datum 17-18 augusti 17/8 Västra banan, 18/8 Östra banan       

Inspel 16 augusti 
Inspel är ej inkluderat i startavgiften, 250 kr per 

bana/18-hål 
      

Spelform  
Slaggolf i samtliga 
klasser 

        

Starttider 
Shotgun 09.30 båda 
dagarna 

        

Anmälan Mingolf t.o.m. 31/7         

Klasser A-klass herr  hcp +8,0-15,0       

  B-klass herr  hcp 15,1-36,0       

  A-klass dam hcp +8,0-20,0       

  B-klass dam  hcp 20,1-36,0       

Startavgift 1 250 kr per person Betalas på plats vid incheckning till tävlingen       

Anmälan 
Anmäl dig till tävlingen på Mingolf. Vid anmälan ber vi dig uppge om du har några 
eventuella allergier. 

För frågor kring arrangemanget kontaktas Gunnar Gustavsson på 0371-811 04 eller maila till 
gunnar.gustavsson@gislaved.se 

Middag 17/8 
Den 17/8 bjuds alla deltagare till Golfkrogen som ligger i klubbhuset på Isaberg Golfklubb för 
gemensam middag och underhållning. Mingel börjar kl. 18.00 och middagen serveras 19.00. 

På menyn står en härlig mixgrill med kyckling, lax och korv. Till detta serveras en stor 
tillbehörsbuffé.  

Rekommenderade boenden 

Stugor och lägenheter på Isaberg Golfklubb 
Isaberg Golfklubb erbjuder boende mitt på banan i 5 stugor och 3 lägenheter. 

Isaberg Mountain Resort 
Stugbyn 2,5 km från Isaberg GK erbjuder boende i 72 stugor, det finns även campingplatser 
för husvagn eller husbil. 

Hestraviken 
Hestraviken ligger endast 3 kilometer från klubben och erbjuder 40 rum i en härlig 
herrgårdsmiljö. 

För mer information om tävlingen och boende besök webbplatsen 
http://www.isaberggolf.com/se/tavlingar/kaf-rm-i-golf-2017 

 


