SRIXON UKESMATCH
FLOTT PREMIEBORD TIL CA. 16.500,Hver uke vil 1.plass bli premiert med Gavekort (150,-) dersom minst 5 spillere har deltatt. Vi premierer også
månedsvinner med Gavekort (200,-) + 1 time spill i simulator.
Order Of Merit (kvalifisering til superfinale)
1.plass til 16.plass på OOM kvalifiserer til superfinale. OOM avgjøres med de 4 beste scorer sammenlagt og man må spille
minst 4 runder.
Superfinale (er en egen turnering)
De 16 beste fra OOM blir invitert til superfinale søndag 10.mars. kl.10.00.
1. plass premierer vi med Srixon custom jernsett 5-pw i stål (verdi ca. 9000,-)
2. plass premierer vi med Srixon U85 custom utility jern
3. plass premierer vi med «magiske» Srixon golfballer + 2 timer spill i simulator
4. plass premierer vi med 2 timer spill i simulator
*Superfinalen koster 250,- og inkluderer leie av simulator og pizza.
Regler
Kontaktperson for turneringen
Freddy Nordmark (90 23 90 36)
Påmelding
Spilles uten startlister. Spiller henvender seg i kiosken før spill, betaler 50,- og får utlevert eget scorekort fylt ut med dato og klokkeslett. Alle spillere uansett
kjønn med hcp mellom +8 og 54 kan delta i turneringen. Vi spiller med 50% av gjeldende ute hcp. Maksimalt hcp er 18. Leie av simulator kommer i tillegg.
Klasser
Vi spiller i 1 samlet klasse og spiller netto slag (slag minus hcp). Herrer spiller fra amatør tee og damer fra ladies tee.
Oppsett av simulator
Vi spiller i 1 samlet klasse og spiller netto slag (slag minus hcp). Ikke legg inn hcp i simulatoren.
Pin pos. 6, ikke vind, fairway og green er helt standard. Høydejustering settes til 0 uansett bane.
Scorekort
Alle scorekort må fylles ut tydelig. Spiller og markør må signere. I tillegg skal utskrift fra simulator leveres. Scorekortene leveres i kiosken.
Periode
Turneringen spilles hver uke fra 3.desember tom. 3.mars.
Runden og markør
Spiller velger selv når man vil spille, men kiosken må være betjent og senteret åpent. Dvs. Man-Tor (16-22), Fre (16-20), Lør (10-17) og Søn (10-20)
Runden må spilles med markør, men markør trenger ikke å være med i turneringen. En spiller kan spille den aktuelle runden så mange ganger man ønsker.
Kun beste resultat gjelder for aktuell uke. Hvert «forsøk» koster 50,- Avgjørelser ved deling er Lavest hcp og deretter loddtrekning

Dato
3.des – 9.des.
10.des – 16.des
17.des – 23.des
24.des – 30.des
31.des – 6.jan
7.jan – 13.jan
14.jan – 20.jan

Bane
Pelican Hill
Oslo GK
PGA National
Pebble Beach
Bay Hill
Cog Hill
Mauna Key Resort

Vinner

Dato
21.jan – 27.jan
28.jan – 3.feb
4.feb – 10.feb
11.feb – 17.feb
18.feb – 24.feb
25.feb – 3.mar

Bane
Losby
Sea Island
Troon North
Kapalua Plant
Innisbook
Holtsmark GK

Vinner

