
Välkommen till Bråvikens Golfklubbs 27 hål och 9 korthål. Här finns 
också en fin Drivingrange, en välsorterad golfshop och övningsfält. 

Golfbanan är en grönskande ”oas” med en vacker utsikt över Bråvikens 
vatten. Golfbanan är centralt belägen nära både Norrköpings stad och 

Kungsängens flygplats. Själva golfbanan ligger i en mycket omväxlande 
och naturskön terräng med många bäckar och vattendrag som avdelar 
fairways och omsluter de stora greenerna. Vi har även ett fantastiskt 

klubbhus med en fin restaurang. 
Banan har 27 hål i tre olika slingor. Varje slinga med sin speciella 
karaktär. På de flesta hål finns fem olika grästees på skilda nivåer. 

Dessutom finns en par 3-hålsbana på nio hål. 

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till touren samt SM för HandiGolf 2016 
den 6-7 Juli då vi ska kora den bästa Handigolfaren dam och herr under 

RF:S SM vecka i Norrköping. 

Med vänlig hälsning 
Jan Monier, Klubbchef

 Du är inbjuden till 

Bråviken 
Den Vänliga Golfklubben 
 HandiGolf Tour och SM
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 Inbjudan 

Information 
Den Vänliga Golfklubben

Information om tävlingen 
Anmälan görs som vanligt via ”Min golf” Anmälningstiden går ut 

tisdagen den 21 juni kl 12:00. Önskemål om golfbil eller eventuell caddie 
anger du i samband med anmälan. 

Tisdagen den 5 juli finns det tider reserverade för inspel passar inte tiden 
kan du i mån av tillgång spela på andra tider. Dessa tider bokas via 

telefon 011-34 00 91 alternativt info@bragk.se 

Tävlingen spelas under 2 dagar. Mer information om tävlingen etc hittar 
du i tävlingsmanualen samt på SGF´s hemsida.  

Vi planerar för att hålla en gemensam middag för spelare, ledare och 
sponsorer på onsdag kväll i vår restaurang efter första dagens spel. 

Boende på våra samarbetshotell 
Elite Grand Hotel, Scandic, Best Western Princess Hotell, Hotell 

President, Södra Hotellet, Kapten Bille’s, Villa Fridhem, The Lamp 
Hotel, Comfort Hotel och vi har dessutom ett begränsat eget boende på 

Bråviken som ligger central placerat på golfklubben. Övrigt boende 
hänvisar vi till kommunens hemsida upplev.norrköping.se 

På Bråviken har vi 12 platser för Er som önskar boende med Husbil alt 
Husvagn. Kontakta golfklubben på 011-34 00 91 för bokning.  

Ert pris 100 kr/dygn 

Har ni behov av transporter tåg-boende-banan  
så kontakta Åsa Monier mail pro@bragk.se
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