Vintertour
Vi var några spelare som tyckte det skulle vara kul med en vintertour. Framför allt för att träffas och få lite motion.
Det går till så här.
Vi spelar Tisdag och Fredag varje vecka det finns en bana. Första frosten får vi inte spela på, men sen går det bra. Vi
hade tänkt att börja tisdagen den 6 okt. Efter den 18 okt. spelar vi måndagar torsdagar.
Startar mellan kl. 10.30-11,00. Ända fram till mitten av April 2022. 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.
Nu när ni är inkörda på On Tag, så använder vi den även på niohålsbanan.. När det är färdigspelat, skickar Ni
resultatet till leif@seniorpokalen.se bra om NI kan spela 4-bollar. Ni kommer ihåg att Ni måste göra scorkortet själva.
Öppna On Tag mappen, mina scorkort, välj bana, mata in spelarna,starta ronden, klart. Ni som inte klarar det här
skickar resultaten till mig. Det går också att SMS:a Två i var boll måste skicka.

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 på 10 kr för varje start. Debiteras när tävlingen är slut.
Alla till priser går i år odelat till Barncanserfonden. Kanske tröstpris till segraren.

Spelregler:
Slaggolf med hcp. Enligt svenska golfförbundets regler. (5 bästa som order of merit) Kanske något skänkt pris, och
naturligtvis äran.
18 hål på niohålsbanan. . Hamnar Du i en bunker, droppa utan plikt så att Du får bunkern mellan Dig och greenen. Du
får spela i bunkern om du vill.
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 ögreenen. Resultaten redovisas på hemsidan: seniorpokalen.se under rubriken
Vintertouren. För Barncanserfonden.
Regel runt ögreen . Om Du slår bollen i vattnet, oavsett var, använd dropprutan till höger om green, placera bollen.
Slår Du i bollen från dropprutan efter att ha träffat green, droppa från green, slår Du i bollen utan att träffa green
placera i dropprutan. Om du mot förmodan lyckas med konststycket att chippa bollen från ön i vattnet, droppar Du
naturligtvis på ön. Om bollen stutsar på ön och sedan i vattnet droppa på ön.

