SENIORPOKALEN
Även i år 2019 spelar vi om de åtråvärda
pokalerna under hela säsongen!
Öppen för alla damer över 50 och herrar över 55, samt förtidspensionärer.Medlemskap i Lanna Lodge fodras.
A klass spelar slaggolf och B klass spelar poängbogey över 18 hål.
De fem bästa resultaten av ronderna under säsongen räknas.
Lottningen sker som vanligt,utan hänsyn till klass eller kön på GIT.
Anmälan skall göras på GIT t.o.m tävlingsdagen kl 08,00
Man kan i nödfall också ringa eller SMSa på tel. 0702573121 till PeO Ryding
Vill man ha tidig start anmäler man det på GIT-s friskrivningsruta samtidigt som Du anmäler Dig. Max 2 ggr/år
Lottning sker måndagsmorgon speldagen, hänsyn tages till de som samåker. Måste anmälas i frirutan.
Starttider kommer på GIT ca: 09,00 samma dag
Starttider är bokade på måndagar mellan kl 12,30 -14,15 se nedan vilka dagar, tider.
Startavgiften är 500:- för hela säsongen.
Avgiften betalas senast vid första speltillfället. Swisha hellre till 0702573121 ange namn.
Några delbetalningar går ej att göra,allt går till avslutningsfesten och priser preliminärt den 16:e september,
då vi avslutar spelet med en lottad bästboll.Starttid 12:51 samling senast 12:30 Anmälan på GIT.
Även anmälan till kvällen, ca 18:30 avslutar vi säsongen med prisutdelning och sedvanlig förtäring.
Kom och spela seniorernas egen tävling,
( Du kan hoppa med när Du vill men avgiften är densamma.)
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Datum
6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6 24/6 1/7 29/7 5/8 12/8 19/8 26/8 2/9
9/9
Tid
12.42 12.42 13.17 12.42 15.00 10.51 12.42 12.42 12.42 12.42 12.42 12.42 12.30 13.34 12.42 11.42
OBS: Den 19 augusti spelar vi på Karlskoga till en kostnad av 100 kr. Anmälan på Git på Karlskog eller Lanna.
Vi spelar i två klasser. A klass 0-20 B klass 20,1- +36
Vi spelar efter SGF golfregler A-klass spelar slaggolf. B klass spelar poängbogey
Även 2019 har vi ett pris per klass för lägsta scoren (i A-klass) samt högsta poäng (i B-klass)
per fyra veckors period för en rond. Priserna delas ut kommande omgång i resturangen före start.
Se även under regler på hemsidan.
Alla resultat redovisas på hemsidan www.seniorpokalen.se efter varje tävling
Tävlingsansvarig: PeO Ryding 070-2573121
Det vore fint om Du som har tänkt att vara med kunde skicka ett e-mail till mig
Alla är välkomna till en tävling där alla lär känna alla.

Sida 1

peo.ryding@gmail.com

Avslut
16/9
12,51

