Uketurneringen 2017
F.o.m. uke 8 i vår uke konkurranse gjør vi noen endringer:
Vi spiller fortsatt stableford 9 hull og det er den beste 9 hullsrunden ila uka som teller.
Turneringen går over 17 uker men det vil være de 12 beste plasseringene dine som teller.
Det vil fortsatt koste er kr. 100.- uke å delta, det betales i shoppen før spill. Dersom shoppen
er stengt når du kommer send SMS til Rolf på 9074217, og betal ved første anledning.
Scorekort legges i den grønne postkassa og alle kort som ligger der vil bli hcp-justert av
turneringskomiteen. Dersom du leverer et kort med 18 hull vil du bli justert for 18 hulls
runde (nytt fra 17/7)
Alle innleverte kort (9 hullsrunder) teller som et lodd hvor vi deler ut noen uttrekkspremier
utover sesongen.
Resultatoversikt for enkeltrunder vil bli laget med oppdatering 2 ganger pr uke.
Med tilbakevirkende kraft til uke 1 vil ukevinnere og beste dame pr. uke mota et gavekort på
kr.150.- / kr. 100.- fra en av våre samarbeidspartnere
Etter 17 uker legges dine 12 beste plasseringspoeng sammen og deles på 2. De 30 beste på
resultatlisten vil møtes i en finale den 30/7. Dersom noen ikke kan delta rykker nr 31 opp
osv. I finalen spilles det stableford 18 hull. I finalen ganges dine plasseringspoeng med 2 og
legges sammen med poeng fra de 12 innledende rundene og det lages en resultatliste

Premiering
1. premie vil være et reisegavekort med verdi kr. 10.000.Det vil være premie til de 10 beste + de 3 beste damer.
Det vil også bli en liten oppmerksomhet til den spiller som lager flest birdier f.o.m 17/7
t.o.m. finalen.
Banens generelle lokale regler er til enhver tid gjeldende dersom annen beskjed er gitt.
For turneringen, ballplassering: På kortklippet område på spillefeltet (fairway) en køllelenge
(ikke nærmere hullet)
I konkurranseuke 7 vil alle deltagere få en deltagerpremie i form av en eske erterbrød fra
Holmen Crisp.
Velkommen!

