
R E I S E R & E I E N D O M

Norges golfforbund inviterer til:

Srixon Nordic 
Winter Open
12-19 Februar, 2022



Norges Golfforbund inviterer 
til Srixon Nordic Winter Open 
på Hacienda Del Alamo Golf 
Resort fra 12 – 19 februar 
2022. Turneringen er i 2022 
på EGA sin terminliste og vi 
antar økt nasjonal og interna-
sjonal deltakelse. 

Hacienda Del Alamo
Hacienda Del Alamo er en av 7 
golfresorter NGF har avtale med 
og er sammen med Mar Menor 
basen for forbundets vinterak-
tiviteter. Resorten ligger i Murcia 
regionen, ca 1 time syd for 
Alicante. Hacienda Del Alamo er 
et av de mest komplette anlegg 
i Spania og treningsfasilitetene 

er upåklagelige. Det er derfor 
naturlig at vi legger årets Wang 
storsamling hit. 

På resorten finnes et Sheraton 
Hotell, 120 nyrenoverte leilig-
heter, matbutikk, bykjerne og 
etsportssenter for flere idretter 
Mesterskapsbanen er designet 
av Dave Thomas og her finnes i 
tillegg et treningsakademi med 
fasiliteter av ypperste klasse. 

Srixon Nordic Winter Open spilles 
på to baner; Hacienda Del Alamo 
og Alhama Signature. Alhama er 
Jack Nicklaus sin signaturbane 
og er etter hans eget utsagn 
den beste banen han har laget i 
Europa. 



Turnering
SNWO spilles over 72 hull på 4 
dager. Det skal konkurreres i 
følgende klasser:

Herrer: Handicapgrense 6.0

Damer: Handicapgrense 12.0

Grunnet samkjøring med Wang 
Treningsleir vil spillere som ikke 
oppfyller handicapkrav spille i en 
egen klasse med starttider rett 
etter hovedturneringen.

Begge klasser spiller turne-
ring på 2 forskjellige baner. 
Turneringen i 2022 spilles på 
følgende baner:

Hacienda Del Alamo

Alhama Signature

Maks antall spillere
Herrer: 128

Damer: 72

Ved et samlet startfelt på over 
128 deltakere, vil Damer og 
Herrer spille på motsatt bane av 
hverandre under turneringen.

Det er beregnet 2 innspillsdager, 
slik at programmet går fra 12 – 
19 februar.

 

Opphold
Deltakere og tilreisende bor i 
leiligheter med 2-3 soverom på 
Hacienda Del Alamo Golf Resort. 
Leilighetene er nyrestaurerte 
og har 2-3 soverom, 2 bad, stue, 
kjøkken og terrasse. Leilighetene 
ligger 5 minutters gange fra 
hotellet og klubbhuset.

Mat
Deltakere har fullpensjon inklu-
dert i oppholdet. Frokost og lunsj 
serveres i klubbhuset, mens 
middag serveres som buffet på 
Sheraton hotellet.

Transport
All transport til/fra flyplass 
og til/fra baner er inkludert i 
pris. Deltakere/foreldre/ledere 
som ankommer utenfor reisens 
kjernetid (12 – 19 februar) må 
besørge transport fra flyplass 
selv.

 



Priser
Inkludert i prisen:

• Opphold i leilighet i 
dobbeltrom

• Helpensjon
• Transport under opphold
• 2 treningsrunder
• 4 turneringsrunder
• Startavgift
• Fri bruk av 

treningsfasiliteter
• Gratis rangeballer
 

Pris pr. person i leilighet:  
kr. 7.850,-

Tillegg enkeltrom: kr. 900,-

Tillegg deltakere over 19 år: 
kr. 900,-

Mulighet for oppgradering til 
hotell ved forespørsel til  
Tom Arne Tollefsen på  
tat@premiumreiser.no.

Pris inkluderer ikke fly og må 
bestilles av deltakere selv. Vi 
oppfordrer til å bestille SAS 
Sportsreiser som inkluderer 
golfbag og koffert og samtidig er 
refunderbare ved kansellering.

 



Info foreldre/ledere
Foreldre og ledere er hjertelig 
velkomne. Det er reservert et 
stort antall leiligheter og rom 
på hotellet. Reisende andre enn 
spillere bes ta kontakt med tek-
nisk arrangør Tom Arne Tollefsen 
i Premiumreiser via e-post tat@
premiumreiser.no eller på telefon 
91122996. Reisende vil kunne få 
et skreddersydd opphold etter 
eget ønske. Det vil bli arrangert 
foreldregolf under oppholdet 
dersom interessen er tilstede for 
dette.

Merk at Premiumreiser i sam-
arbeid med NGF arrangerer 
treningsleir på Mar Menor i 
påfølgende uke fra 19-26 februar. 
Til dette arrangementet kommer 
det vanligvis mange foreldre 
og det arrangeres også denne 
uken foreldregolf. Premiumreiser 
tilrettelegger opphold for begge 
uker ved forespørsel.

 

Covid-19
Norges Golfforbund er klar over 
at vi fortsatt lever i pandemiens 
usikre tider. Turneringen plan-
legges derfor med forbehold om 
at deltakere er fullvaksinerte 
innen utreise, hvilket regjeringen 
legger opp til. Dersom situasjo-
nen forandrer seg i forhold til 
vaksinering og smitte, følge NGF 
og Premiumreiser med på dette. 
Vi vil følge de til enhver tids 
gjeldende retningslinjer fra FHI 
og UD og har i forhold til arran-
gør forbeholdt oss retten til å 
kansellere på kort varsel der-
som smittesituasjonen endres. 
Deltakeravgift vil således ikke 
ha forfall før 2-3 uker før avreise 
og eventuelt innbetalt beløp er 
sikret via egen reiseforsikring 
og via Reisegarantifondets 
bestemmelser.







G O L F R E I S E R

Meld deg på i dag!

Kontaktperson: Premiumreiser v Tom Arne Tollefsen

tat@premiumreiser.no

Telefon: 911 22 996

Påmelding i Golfbox under NGF Terminliste

Påmelding etter «først til mølla» prinsippet og det  
oppfordres til tidlig påmelding grunnet reservert  

deltakelse for utenlandske spillere.


