INVITATION TIL AFSLUTNINGSSPISEAFTEN
OG MEXICAN SCRAMBLE
SPISNING KL 19:00
ONSDAG 27. SEPTEMBER
Tilmelding:
 Tilmelding sker på GOLFBOX, fra onsdag den 13. september 2017.
 Tiderne fra kl. 15:00 – 16:37 vil være reserveret Girls Club (bortset fra greenfee tiderne).
 Matchfee er ca 150 kr. – for middag og 20 kr præmier (ekskl. drikkevarer).
 Tilmeldingssfrist er mandag den 25. september kl. 12:00, herefter er det kun matchleder som
kan ændre tider.
 Tilmeldingen er bindende, dvs., at hvis en spiller afmelder sig på Golfbox efter fristens udløb,
skal matchfee betales.
Hvis man grundet sygdom o.l. er nødt til at afmelde sig i sidste øjeblik, kontaktes matchleder.
OBS! Betaling for maden sker direkte til Caféen – HUSK 20kr som skal betales til kassereren.
Holdmatch, der spilles Mexican Scramble på de første 9 huller.
Regler:
 Spilleren med laveste handicap er holdets kaptajn og er ansvarlig for at reglerne følges.
Kaptajnen fører scoren på ét scorekort (der afleveres kun 1 scorekort pr. hold).
 For at finde holdets tildelte slag gøres følgende:
 En fire-bold: summen af deltagernes tildelte slag divideres med 5, dette tal er holdets
tildelte slag (der rundes NED).
 En tre-bold: summen af deltagernes tildelte slag divideres med 4, dette tal er holdets
tildelte slag (der rundes NED).
 På hvert hul driver ALLE ud. Herefter vælges et drive, som markeres inden for et scorekorts
bredde, hvorefter de tre andre placerer deres bold og slår deres næste slag. Derefter vælges
den bold, hvorfra det næste slag skal slås og så fremdeles.
 Spilleren, hvis slag lige er blevet brugt, må IKKE slå det næste slag – gælder også for putts.
Kommer en spiller til at slå til ”egen bold" i næste slag bliver scoren for hullet "nul".
 Alle spilleres drives skal vælges to gange på de første 8 huller (hul 9 er valgfrit) – ved hold på
3 spillere skal hver spillers drives vælges 3 gange.
Vi opfordrer jer til at forsøge at lave fire-bolde!
Matchleder: Ellen Halle – tlf. 40 61 02 70

