Tisdagsgolf 2020
De Sju bästa resultaten mellan april till
september räknas och de 15 bästa på
order of merit spelar final i varje klass!
Start: 14/4 .
Startavgift: 40:Anmälan: Golfrestaurangen
Spelsätt: Slaggolf alltså + 5 slag är max, man får på varje hål 8 på par 3, 9 på
par 4 eller 10 slag på par 5:orna.

Uppsamling för spontana tider.
Anmälan på plats ( Golfrestaurangen) senast 15,40 för indelning i
bollar. Som går ut vi 16-tiden Läs nedan! Om krogen är stängd sker
anmälan i pärmen som ligger i omklädnings byggnaden och betala till
Dan med Swish 0705120741 eller Cash!
Det är möjligt att spela hela dagen, då går man in på Golf .se och bokar som
vanligt eller via kansliet, Tisdagsgolfen har företräde mellan 15.00 – 16.40.
För spontan tider gäller:
Är du på plats innan 15,40, ser vi till att du kommer ut i någon
av bollarna som går ut mellan 15:50-16:20,
Innan Kl.15.50 är det bokning som vanligt via Kansliet eller golf.se,
och efter dessa tider är det terminalen som gäller.

Vinstfördelning:
20:- går till dagens tävling, samma som tidigare, ”Presentkort” i Golfkrogen.
20:- går till Final spelet som går av stapeln Lördagen 19/9,
efter målgång så blir det prisutdelning.
Beroende på deltagareantal så kan finalisternas antal i varje klass ändras.
Normalt 15 st. i klass A, och 15 st. i klass B, Class C beror mest på deltagare
antal.

After golf:
Förtäring och score inlämning sker hos ”Den Feta Kocken” (Krogen), Det
finns möjlighet till förtäring och något gott att dricka till humana priser, allt
förbeställes och som man betalar innan ronden!
Skulle du vara inne senare än 21.00 och restaurangen är stängd så skall
scorekortet lämnas i Greenfee lådan med alla namn, datum, Hcp och resultat
tydligt skrivit på Scorekortet, du får gärna ringa in resultaten till 0705120741
Kiosken bör vara öppen till 19.00 (eller till sista boll i Tisdagsgolfen har
passerat.)

