Nynäs Tjej&Damgolf
I år kommer vi att ha 2 möjligheter att välja på/vecka, tisdagar på Stora banan och på Sjögärdet.
STORA BANAN: Tävlingar varje vecka där vi spelar 9-hål, du anmäler dig på min golf senast
söndag 16.00 och efter lottning får du din starttid på måndagen, första start 17.30. Vi kommer
också att köra en eclectictävling över de 13 omgångar som vi har planerat in. Öppen för alla
medlemmar med hcp 54 max. Vinsten i tävlingarna (som är utan startavgift) är ära och
berömmelse på vår hemsida efter varje tävling, Eclectictävlingen redovisas på
avslutningsmiddagen. Efter varje tävling skickar man en bild med sitt scorekort till 0709-619109,
meddela också vilka hål man vill låsa.
Priset för sjögärdesmedlemmar för stora banan är normalt 250:- men vår kära Bitten har
förhandlat ner det till 100:-/runda! Kan betalas på plats eller online.

SJÖGÄRDET: Här kommer klubben att ha vår Pro Max på plats varannan vecka från kl 18 för
våra tjejer & damer, man änmäler sig även här på min golf helt kostnadsfritt, vi behöver vara
minst 4st, (premiäromgången undantagen) Den andra veckan samlas vi och spelar för nöjes
skull 18.00.
Vi kommer att köra följande datum:
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Uppstartsmöte med info och demo
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Sjögärdet:
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poängbogey Dal
Poängbogey Sjö
Poängbogey Berg
Poängbogey Dal
Poängbogey Sjö
Uppehåll för midsommar
Poängbogey Dal
Poängbogey Sjö
Uppehåll för golfveckan
Poängbogey Berg
Poängbogey Dal
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Poängbogey Berg
2-manna scramble (par)
Poängbogey Sjö
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30/8 Avslutningsrunda Berg vid 16.00 för de som kan och middag för samtliga deltagare
19,00

(mer info när vi närmar oss)
Eclectic tävlingen; Då det blir lite för många hål att låsa om vi räknar in sjögärdet så blir det två
olika tävlingar. En för stora banan och en för sjögärdet. Det kommer alltså att finnas 27 hål att
låsa på stora banan och vi spelar 13 omgångar (scrambleomgången räknas inte) så det
kommer att behöva låsas fler hål vid varje runda. Det finns inget min eller maxantal hål man får
låsa varje gång. Man låser på poäng. Eclectictävlingen kostar 100:-att anmäla sig till och är
såklart helt frivillig. Swish till 0709-619109 när man vill gå in i tävlingen. Om man inte har låst ett
hål när tävlingen är slut blir det 0 poäng där. Vid samma slutpoäng vinner den med bäst HCP.

/Monica Holmberg

