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Tävlingarna
Äkta makar  Hook 1-2 juli
Äkta makar +100 Ekerum   1-2 juli
Mor och dotter Värnamo 4-5 juli
Far och son Nybro  4-5 juli
Två gen. mixed Vetlanda 4-5 juli
D30 Ryfors 7-9 juli
D50 Ryfors 7-9 juli
D60 Alvesta 7-9 juli
D70 Alvesta 7-8 juli
H30 Sand 7-9 juli
H40 Jönköping 7-9 juli
H50 Möre 7-9 juli
H60 Isaberg 7-9 juli
H70 Kalmar 7-8 juli
H80 Kalmar 7-8 juli

Välkommen till  
SM i Småland 2017
Utmana dig själv genom att mäta dig med deltagare  
från hela landet i din kategori, i god familjär anda.
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Anmälan  
till SM 2017
Anmälan till SM 2017 gör du på www.golf.se och 
Min golf där du även betalar din anmälningsavgift.  
Du kan anmäla dig från och med årsskiftet och 
sista anmälningsdag är 15 juni.

Har du frågor angående ett enskilt arrangemang, 
kontakta den aktuella arrangörsklubben.

I samarbete med:

Välkommen till 
SM i Småland
Småland är landets tredje största distrikt med 45 
klubbar. Antalet klubbar i Småland och på Öland, 
och vår skiftande natur gör att det finns banor av 
olika karaktär. Allt från charmiga 9-hålsbanor till 
anläggningar med 36 hål. Man kan därför spela på 
närliggande banor med helt olika utmaningar. 
Besök klubbarnas hemsidor för mer information.

SM är inte i första hand en elittävling utan snarare  
propaganda för golfen. De olika klasserna gör  
att familj och kompisar involveras, både som 
spelpartners och supporters. 

För boende och aktiviteter besök 
www.visitsmaland.se, kommunens 
turistinformation eller klubbarnas 
hemsidor.
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Småland,  
Sverige på riktigt
Röd lyser stugan i de små ländernas landskap 
med stora kontraster från de djupaste skogar  
och dramatiskt kustlandskap till Ölands alvar  
och rika natur.

Det sägs att smålänningen är seg, påhittig och 
företagsam. Kanske inte undra på att vi är kända 
för IKEA, Gnosjöandan, tändstickor, småhustill-
verkare, glasbruk, stengärdsgårdar, Husqvarna, 
polkagrisar och naturligtvis vår kära Astrid 
Lindgren, världsberömd barnboksförfattare.
Matkulturen är också rik med spännande  
specialiteter, allt från isterband och kroppkakor 
till krösamos och ostkaka.

Småland och Öland har mycket att erbjuda av 
sevärdheter, mat- och naturupplevelser. Här 
möts fantasi och verklighet för upplevelser i stort 
och smått. Ta gärna med hela familjen, här finns 
något för alla.


