Damernas onsdagstävling 2019
Anmälan: Via golf.se senast tisdagar kl. 12.00. Lottning sker tisdag em och startlista publiceras på
golf.se senast kl. 18.00.
Registrering och uthämtning av scorekort i klubbhuset från kl. 08.30 dock senast 30 minuter före
tee-off.
Tee-off för första boll kl. 09.00.
OBS! Start från både hål 1 och 10.
Tävlingsstart: Onsdag 8 maj.
Sista tävlingsdag: 11 september.
Tävlingsform: Slaggolf.
Närmast-hål-tävling: Hål 7 och hål 10.
Längsta drive-tävling: Hål 2.
Birdies: Antecknas av spelaren själv på scorekortet med ett B.
Spel från orange tee: sista onsdagen i månaden.
Startavgift: 30:- per gång.
Resultatberäkning: Deltagarnas FEM bästa rundor (antalet slag netto för spelarens rundor) adderas
till ett säsongsresultat som läggs till grund för den slutliga prislistan.
Subvention av Avslutningsfest: Deltagare som deltagit fler än fem gånger subventioneras med 100:-.
Användande av golfbil:
Tävlingsledningen äger rätt att fatta beslut om att tillåta spelare, som skadat sig strax före
tävlingsstart, att utan läkarintyg få använda golfbil för att genomföra tävlingen.

Hjärtligt välkomna!
Damkommittén

Herrarnas OnsdagsTävling 2019
Tävlingen, som går över hela säsongen fram till mitten av september, är en
öppen tävling för herrseniorer.
Anmälan: Via Min golf eller i receptionen senast tisdagar kl 12.00.
Lottning sker tisdag e.m. och startlista publiceras på golf.se senast tisdagar 18.00.
Registrering och uthämtning av score-kort: i receptionen från 08.30 men senast 30 minuter före tee-off.
Tee-off för första boll 09.00.
OBS! Start från både hål 1 och 10.
Tävlingsstart: Onsdagen den 8 maj
Sista tävlingsdag: Onsdagen den 18 september
Tävlingsform: Slaggolf (+5) med max exakt hcp 36. OBS! Sista onsdagen i varje månad spelas tävlingen
från röd tee(45).
Närmast-hål-tävling: Hålen 3 och 13. OBS! Kan ändras från gång till gång.
Prisutdelning: Ej personligen uthämtade priser vid prisutdelningen går vidare till nästa onsdagstävling och
då närmast hål på hål 14 med två slag.
Fika-paus: Efter egna beslut men när kiosken är öppen fikar vi där.
Subvention av Avslutningsfest: Deltagare som deltagit mer än fem gånger subventioneras med 100: Startavgift: 30 kr per gång. Priser enligt följande: dagens segrare erhåller 100 kr och närmast-hål-vinnarna
erhåller 50 kr vardera. Efter utdelning enligt ovan fonderas resterande pengar till det slutliga prisbordet och
subventionering av avslutningsfest. 1 kr går till HIO-pott som tillfaller den, som först gör ett HIO på någon
OnsdagsTävling. HIO potten uppgår vid säsongens början till 3.870 :-. Vinner någon HIO potten under året
utbetalas den aktuella summan vid avslutningsfesten i form av Presentkort på valt företag eller firma.
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Deltagarnas tio bästa rundor adderas till ett årsresultat, som läggs till grund för den slutliga prislistan.
Användande av golfbil: Tävlingsledningen äger rätt att fatta beslut om att tillåta spelare som skadar sig
strax före tävlingsstart, att utan läkarintyg få använda golfbil för att kunna genomföra tävlingen.
Eclectic-tävling: utgår under säsongen 2019.

Hjärtligt välkommen!
Tävlingsledningen (Tomas Blomqvist 073-775 75 25-Allan Johansson 070-890 51 14)

