DAMERNAS TISDAGSGOLF
Vår – sommar – höst - 2019
SPEL tävling + GOLF FOR FUN
TISDAGSGOLF FOR FUN
Sällskapsspel för damer som inte vill tävla, utan
komma ut för att träffa likasinnade. Anmälan enl.
nedan (markera med UT).
TISDAGSTÄVLING – SLAGGOLF/POÄNGBOGEY
A- och B-klass spelar slaggolf (ditt antal slag
räknas. Max. 5 slag över hålets par). Tee 51.
C-klass spelar poängbogey och får endast spela
9-hålstävlingen. Tee 48
SPELTEMPO
Den i bollen som har lägst handicap är
ansvarig för ett bra speltempo!
PROVISORISK BOLL
För att snabba på spelet skall du slå en
provisorisk boll när du slagit ut i ruff eller
semiruff. Endast 3 min. för att leta.
RESULTAT - SLAGGOLF
Dina slag minus ditt spelhandicap.
(Ex. dina slag 99, ditt spelhandicap 24 ger 9924 = 75 vilket blir ditt resultat)
Damkommittén

Ordförande: Monica Johansson,
Krystyna Andersson, Helena Olsson
Barbro Mollestam, Christel Yrvkvist,
Kerstin Nilsson
e-post: damkom.agk@gmail.com
Information på: allerumgk.nu

Tävlingsformer
VÅR – OCH HÖSTTÄVLING
9 hål för klass A, B och C
2/4 - 14/5, 20/8–17/9
9 gånger där klass A och B
ingår i Order of Merit där de 5
bästa ronderna räknas
SOMMARTÄVLING
18 hål för klass A och B
21/5 - 6/8
9 gånger
ECLECTIC
En eclectictävling pågår som en del av
tisdagsgolfens sommartävling dvs gäller
endast 18-hålstävlingen.
MÅNADSTRÄFF- fyra tisdagar
under säsongen
Lagspel 9 hål, med kanonstart på
eftermiddagen, Parkbanan
Gemenskap, en bit mat och prisutdelning
för den gångna månaden i Restaurangen
efteråt! Ingår inte i Order of Merit
TRE KLASSER
A-klassen upp till handicap 23,9
B-klassen handicap 24 - 36
C-klassen handicap 37 – 54
Du spelar hela säsongen i samma klass där du
inleder resp. tävling. Ev. klassändringar anges
vid anmälan

ÖVRIG INFO
SPELTID
Tisdagar
Förmiddag kl 8.30 – 10.00
Eftermiddag kl 16.30 - 17.30
ANMÄLAN
Via Min Golf eller Receptionen, senast 18.00 på
söndagen före tävlingen.
(Obs! Receptionen stänger kl 14 på
söndagar!)
STARTAVGIFT För tävlande
30:- per gång för 9-hålstävling
50:- per gång för 18-hålstävling
10:-- icke tävlande
Obs! Vid efteranmälan, + 20:- .
Betalning sker efter varje månads spel till
bankgiro 287-6415. Ange rätt namn +
golf-ID. Var och en måste hålla kolla på
antalet tävlingstillfällen.

