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Sigtuna kommuns Personalklubb firar 50 år 2021 och 
hälsar anställda och förtroendevalda varmt välkomna 
till Sigtuna GK och 2021 års KAF Riksmästerskap i golf 
 
 
Sigtuna GK 
Sigtunabygdens Golfklubb bildades 1961, då som golfklubb nummer 66 i 
Sverige. 18-hålsbanan, som blev spelklar 1971, smälter väl in i den 
natursköna omgivningen. Täta kortklippta fairways, välkrattade bunkrar 
och jämna, snabba greener och välklippta ruffar som försvårar nästa slag 
men gör bollen lätt att hitta - förutsättningarna för en bra score är de bästa! 
 
Vårt träningsområde är generöst tilltaget och bjuder på många möjligheter; 
långa inspel mot greener byggda enbart för detta ändamål, fairwaybunkrar 
att öva längre inspel från, liksom lite djupare dito för precision i närspel mot 
flagg. Självklart har vi övningsgreener, en i övningsområdet och en centralt 
mellan kansli, restaurang och första tee. En komponent i övningsområdet 
är driving range som "sväljer" slag även från den långtslående. 
 
Du hittar oss 3 km utanför Sigtuna stads centrum. Närheten till Arlanda och 
E4 kommer du inte märka av när du väl är ute på banan - det är befriande 
tyst om man bortser från fågellivet och någon enstaka "fore". Många gamla, 
stora ekar och ett rikt fågelliv tillsammans med Garnsvikens vatten som 
glittrar genom välskötta trädridåer, ger banan känsla och karaktär. 
 
 
 



KAF Riksmästerskap i Golf 2021 
 
Datum 5-6 augusti 
Inspel 3-4 augusti. Pris för inspel är halv greenfee per 18-hål 
Spelform Slaggolf i samtliga klasser 
Starttider Shotgun kl 09.00 båda dagarna 
 
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 

 
Sist anmälningsdag är Fredag 30/7-21 
 
Startavgift är 1100:- per person (inkluderat två dagars spel samt middag 
och dryck), betalas på plats. Önskas fakturering av startavgifter kontakta 
Sigtuna GK. 
 
Middag 5 augusti. Nyhet för i år: Middag serveras på Sigtuna GK 
golfrestaurang - Bistro Hickory direkt efter första dagens spel. Vid allergier 
var god kontakta Sigtuna GK/restaurangen.  
After Golf Senare på kvällen blir det ”After Golf” på Hotel Kristina för de 
som vill. 
 
Anmälan och frågor 
Anmäl dig till tävlingen på Mingolf 
För frågor kring arrangemanget kontaktas Conny Rydqvist 070-280 17 85 
eller e-post till conny.rydkvist@edu.sigtuna.se 
Sigtuna GK 08-592 540 12 
 
Rekommenderat boende 
Önskar ni boende i Sigtuna erbjuder Hotell Kristina, som ligger bara 3 km 
från Sigtuna GK och ett stenkast från centrala Sigtuna stad, rabatterade 
priser. Boka gör ni direkt på hotellets hemsida: www.hotellkristina.se. Pris 
550 kr för ett enkelrum/natt och 1150 kr för ett dubbelrum/natt. I priset 
ingår en generös frukost, parkering, WiFi och tillgång till kaffe/te i 
restaurangen. Gör så här: 
1.       Klicka på Rum i gröna rutan Boka direkt en bit ner på startsidan 
2.      Välj datum. Koden gäller för natten 4-5/8 samt 5-6/8 
3.      Skriv in er rabattkod under Jag har en kod: RM Golf Sigtuna 
Husbil Frågor ang. husvagn eller husbil kontakta Sigtuna GK 

 
 
Hjärtligt välkomna till Sigtuna! 
          
 
 

http://www.hotellkristina.se/

