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Velkommen til årets første turnering i Austrått Golfklubb, søndag 1. juni kl 
10:00 
 

Vi spiller TEXAS SCRAMBLE over 18 hull. Vi spiller med inntil fire spillere pr lag. Turneringen er 

åpen for medlemmer og gjester, også spillere med klubbhandicap. Medlemmer med klubbhandicap 

bes spesielt om å delta, for dette er gøy. 

 

Det spilles etter NGF golf regler, turneringsbestemmelser og lokale regler. Spillere med 

klubbhandicap får ikke tildelt mer enn 36 i handicap, men dette vil ikke ha stor innvirkning siden det 

er et lagspill.  

 

Prisen for deltakelse er kr 200,- cash kontant på stedet. Gjestespillere må betale greenfee i tillegg. 

 

Etter turneringen vil det være premieutdeling og enkel servering. 

 

Oppmøte er senest 30 minutter før start. 

 

Påmelding med navn, klubb og handicap til post@austraattgolf.no, eller til Arild på mobiltelefon 402 

32 442, innen onsdag 28. mai 2014 

 

Møt opp og støtt opp  

 

«FORE» 

 

Vennlig hilsen 

 

Styret 

 

 

1.3.16 Scramble  
Hvert lag består av to eller flere spillere. Alle spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger 

laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge 

innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på 

samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, 

noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. En utjevnende faktor kan være at hver spiller skal ha to, tre 

eller fire tellende utslag. Turneringen bør spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at 

sammenlagt handicap blir så lik som mulig. Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag få 25 prosent av 

sammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent av sammenlagt spillehandicap og et 4-mannslag 10 

prosent av sammenlagt spillehandicap.   
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