Information inför Munktellsäsongen 2016-2017
Välkomna till en ny säsong i MunktellArenan! Vi kan se fram emot två SM-tävlingar då det i år blir
både Svenska Cupen EB och Tjejfemman i MunktellArenan. Tjejfemman spelas på filtbanorna. Just på
de banorna finns det även nya utmaningar att ta sig an.

Bolinder Munktell Home Hotell vid EB-Maran, Svenska Cupen och Tjejfemman
Här har vi gjort gruppbokningar vilket innebär att det finns ett visst antal rum till ett fast pris.
Detta fasta pris är troligen lägre än de aktuella dynamiska priserna. Dessa rum släpps dock
några veckor före tävlingen. För att boka dessa rum ringer du direkt till hotellet. Se mer
information under ”Boende”

Munktell finns nu med på appen ”Spela Bangolf”
Du som vill ha koll på alla dina träningsvarv på ett enkelt sätt kan nu göra det i
MunktellArenan då båda anläggningarna från och med september är med i Spela Bangolf.

Banändringar filt
Hyresvärden har satt upp en glasvägg mellan friidrotten och bangolfen. Inför det arbetet
meddelade man oss att vårt utrymme skulle förändras och att utrymmet där vinkeln tidigare
låg inte skulle stå till vårt förfogande. Därför har följande hänt på filten:
- Vinkeln är borttagen
- Möllbergaren är flyttad och ligger som ny bana tio
- Ny bana fyra är vallgrav med stor green.
Utöver detta har vi även ändrat bana ett, tidigare sidospel, till en tvåportare.

Banändringar EB
Enda förändringen är liggande koner som har justerats av Carl-Johan Ryner. Kopparna har
gjorts djupare på bana fyra (kanonen) och bana sjutton (fönstret). Bana 18 – labyrinten har
stabiliserats.

Parkering
Nu har vår nya granne badhuset öppnat. Det innebär fler gäster till Munktellområdet med
bibehållet antalet parkeringsplatser. Någon gång under 2017 är det aviserat att
parkeringsgarage ska byggas på parkeringen utanför entrén. Vi ber er ha tålamod när ni
besöker MunktellArenan.

Träningsavgift
Eskilstunaföreningarna och dess medlemmar har ingen möjlighet att sälja årskort eller lova
bort ett enda spel i MunktellArenan. Eskilstuna kommun säljer årskort till den som är
intresserad. Årskorten följer alltid kalenderåret.

Vi ber er att i inbjudningarna observera när det är fri träning och erlägga träningsavgift till
hallägaren alla övriga tider. Det ska alltid ske före spel och det ska alltid ske utan anmodan.
Vid ”vanliga” tävlingar såsom OT-serien, Top Tio, Top Tolv, Mixed/Foursome ingår aldrig
fredagen i startavgiften.

Ny EB-tävling på några torsdagar
På EB har vi en ny tävling som heter Torsdagsserien och som namnet antyder kommer den
att spelas på torsdagskvällar, fem stycken under säsongen närmare bestämt. Läs mer i
inbjudningarna.

Cafeteria
Cafeterian i MunktellArenan är kvar. Det finns även en servering i intilliggande
Munktellbadet som det går att besöka utan att gå in i badet.
Framtiden
Vi måste tyvärr konstatera att intresset i våra föreningar att arrangera tävlingar inte är lika
stort som intresset att spela tävlingar i MunktellArenan. Det gör att servicen på och kring
våra tävlingar sannolikt kommer att vara lägre än tidigare.
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