Vi inviterer til den tredje Golf & Premier League turneringen på Sillongen lørdag 12.
august. Shotgunstart kl 10.00. Oppmøte og betaling senest 09.30.
Dette er den dagen Premier League starter og vi kjører følgende opplegg
•
•
•
•
•
•
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•
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Lag spill scramble over 9 hull
Spill i ditt lags trøye/drakt
Oppgi hvilket lag du er supporter for ved påmelding så setter vi sammen
lagene.
Dersom det f.eks. melder seg 1 fra Stoke, 2 fra Sunderland og 1 fra
Swansea setter vi disse sammen til et lag
Har vi f.eks. flere enn 4 Aston Villa supportere så setter vi sammen slik
at det blir AV1, AV2 osv.
Ditt lag må ha spilt minst 1 sesong i PL siden oppstarten i 92/93
På hvert hull er det 2 PL-spørsmål som gir sammenlagt 1 bonuspoeng
ved riktig svar
Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt under konkurransen
Ved poeng lik score vinner laget med lavest snitt hcp.

Pizza og servering etterpå med premieutdeling
(Vi spanderer pizza mens drikke må betales av hver enkelt)
Kl. 13.30 starter Watford – Liverpool og denne kampen vil vi se sammen på Sillongen
Påmelding kr 350.- pr deltager og påmelding gjøres ved å sende mail til jorgen@gtgk.no
Oppgi navn og favorittlag i Premier Leauge
Eller i golfbox:
https://www.golfbox.no/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={CC74A204-A1004547-9A48-63BF5E02C2D2}&language=1044&#/competition/1225798/info
oppgi favorittlag i Premier League i merknadsfelt
Vel møtt til en morsom og litt annerledes golfturnering!
PS! Det kan lønne seg å lese seg litt opp på PL- historien. Spørsmålene vil bli av middels
vanskelighetsgrad og er laget av en anerkjent PL supporter
Send påmeldingen så raskt som mulig og senest Torsdag 10/8 kl 21.00
Førstemann/kvinne til mølla.
Dersom du har golfspillende fotballgale venner som du ønsker skal være med og de er
medlemmer i andre klubber en Gjøvik & Toten GK send mailen videre til dem.
Vi har fått sponset en del premier fra noen av PL lagenes supporterklubber, men er det
noen som har nære kontakter inn i noen av klubbene så ta kontakt på
oistein.nordhagen@hydal.com

