Vintertour
Vi var några spelare som tyckte det skulle vara kul med en vintertour. Framför allt för att träffas och få lite motion.
Det skulle kunna gå till så här.
Vi spelar måndag och torsdag varje vecka det finns en bana. Första frosten får vi inte spela på, men sen går det bra.
Vi hade tänkt att börja måndagen den 7 okt.
Startar mellan kl. 10.30-11,00. Med valfri partner. Ända fram till mitten av April 2020. Har Du ingen att spela med så
kom till kl.10.30 i alla fall. Andra varv mellan 11,30-12,00
Berättigad till spel är medlemmar i Lanna Lodge GR. Ålder 55 för herrar 50 för damer.
Man spelar sin rond, och meddelar bruttoresultatet+hcp per sms till Leif Eidenbäck 0704416262 senast samma dag
före kl 17,00. Både spelaren och markören måste sms:a på samma sms det blir det samma som att skriva under
scorekorten, så jag kan kotrollera att resultatet är ok. Kommer med jämna mellanrum be att få se scorekorten så
spara de minst en vecka.
Hur får man reda på sitt HCP? Gå in till receptionen och få ut ditt scorekort så får du ditt hcp på kortet. Det som
gäller är 50% av ditt ordinarie handikap.
Vi spelar så många omgångar vi kan. De fem bästa räknas under touren
Spelformen är slaggolf. Eventuelle höjningar, sänkningar går ej att göra då banan inte är slopad.
En liten avgift till priser kanske vore på plats. 10 kr för varje start. Debiteras när tävlingen är slut.
Allt till priser. Prisutdelning kanske i samband med första gången på Seniorpokalen 2020

Spelregler:
Slaggolf med hcp. Enligt svenska golfförbundets regler. (5 bästa som order of merit)
18 hål på niohålsbanan. . Hamnar Du i en bunker, droppa utan plikt så att Du får bunkern mellan Dig och greenen.
För Herrar : Spelar från det långa avståndet båda varven.
För Damer : Spelar första varvet från det längre avståndet. Andra varvet från det kortare avståndet. Båda varven
spelas från korta avståndet vid ögreenenResultaten redovisas på hemsidan: seniorpokalen.se under rubriken
Vintertouren.
Regel runt ögreen. Det är markerat med röda pinnar,vilket innebär att man får droppa med ett slags plikt vinkelrätt
mot där boll skar hindret,alltså på ön. Dock ej närmare hål står det i regelboken. Vi gör ett undantag för den regeln
under vintertouren,det går knappt att få stopp på bollen när green är frusen. Alltså droppa på ön. Men Du måste ha
träffat greenen eller passerat densamma, innan du kan droppa på den.

