Damer i Bjurholms Golf!
Spela hela sommaren i den nya tävlingen

SOMMARSLAGET!
Tävlingsperiod = 7 juni ‐ 29 augusti 2010 (samma period som Tisdagsgolfen)
• Du spelar högst en Sommarslaget‐runda per vecka med valfri dam. Tisdagsgolfen räknas inte som runda i
Sommarslaget.
• Medtävlaren är markör och skriver score enligt regelboken. Kom ihåg att skriva spelare, datum, hcp, erhållna
slag, tävling och SIGNERA scorekortet innan det läggs i Sommarslagets brevlåda i damernas omklädningsrum.
• Spelform ska vara slaggolf, vilket innebär att du räknar alla slagen på varje hål men du kan maximalt få hålets par
+ 5 slag.
Ex. Par 3 = max 8 slag på scorekortet
Par 4 = max 9 slag
Par 5 = max 10 slag
• Ni spelar 9 hål (hål 1 – 9) och alla spelar från röd tee.
• Sommarslagets alla rundor ingår i tisdagsgolfens säsongsavgift = 250 kr. Om du bara vill spela Sommarslaget
kostar det bara 100 kr för hela säsongen!
• Vi hoppas att ALLA damer spelar Sommarslaget som en trevlig form av samvaro, att spelformen slaggolf gör att
vi fokuserar på varje slag och hela rundan. Vi tror att du får en förbättring i din golf och att du lär känna fler
damer i klubben.
• Om du inte har tävlat tidigare kan Sommarslaget vara en bra inkörsport, en sorts ”fadder‐rundor” i tävlandet.
• Sammanställningen sätts upp i damernas omklädningsrum där vi noterar veckorundorna.
• Ring eller skicka ett mail om vi har skrivit in fel resultat, så justerar vi det veckan efter.
• Efter tävlingsperioden räknar tävlingsledningen ihop de fem (5) bästa rundorna för varje dam.
• Prisutdelning blir i samband med damernas Tisdagsgolfs avslutning. Vi utlovar fina priser. Dessutom instiftar vi
ett vandringspris till segraren. Vi diskuterar vid avslutningen hur fortsättningen ska se ut för tävlingen.

VI HOPPAS DET BLIR EN TREVLIG SOMMAR
MED MYCKET (DAM‐)GOLF!

Samordnare:

Inger Södermark

Mobil

070‐5876339

Email:

ingsod2@gmail.com

