
  

 

Austrått 
Golfklubb  

INVITASJON 
KLUBBMESTERSKAP 2015 – 29/30 AUGUST – KL 10:00 

Turneringen er åpen kun for klubbens medlemmer. 

 
AGK Klubbmester: For herrer og damer, 2x 18 hull over to dager. Åpent for alle 

medlemmer, med hcp 36 eller bedre som ønsker å delta. Herrer spiller fra GUL Ts og damer 

fra Rød Ts. 

 

AGK Seniormester: Valg fri for herrer over 60 år.  Spiller 18 hull fra RØD Ts, søndag 30. 

august. Start etter Klubbmester konkurranse er i gang. (Damer spiller allerede fra rødt, og 

vil således ikke tjene noe på seniorklasse) 

 

AGK Klubbhandicap Beste Spiller: Damer og Herrer med Klubbhandicap 37-54.  

Spilles 18 hull fra RØD Ts, søndag 30 aug (eller lørdag hvis JUNIOR konkurranse ikke spilles). 

Start etter Senior eller KM gruppe. Notat: Minimum 4 deltagere i hver kategori. 

 
AGK Best Junior spiller: (13 - 19 år gammel (NGF regler)), gutter / jenter, spiller 18 hull fra 
Grønt Ts, lørdag 29. august. Start etter Klubbmesterskap er i gang. 
Notat: Minimum antall deltagere 3 x gutter / 3 x jenter. 

 

  Spillform: Slaggolf hvor antall slag per hull er begrenset til par + 5.   

 

Det spilles etter NGFs turneringsbestemmelser og lokale regler.  

 
- Klubbmesteren kåres ved sammenlagt minste antall slag/score over to dager. ”Ved likt 

resultat etter ordinære runder skal det spilles ”play-off” med sudden death på hhv. hull 1, 

hull 9, hull 1, hull 9, hull 9, hull 9, osv, for å kåre en vinner.”  

 
- Vinnere Klubbhandicap, Senior og Junior kåres ved sammenlagt minste antall slag/score 

over 18 hull. ”Ved likt resultat etter runden skal det spilles en ”shoot out” mot mål – best av 

tre baller – på øvings green. 

 
Turneringen avsluttes med premieutdeling og lett servering søndag. Pris kr 300,-.  
 
Det er kun vinnere i klubbmesterskapsklassen, dame og herre, som havner i Austrått Golfklubb 

Hall of Fame. 

 
Påmelding med navn, medlemsnummer og hcp til Paul, e-post pbea@broadpark.no 
eller SMS 41 68 95 19 innen onsdag 26 aug. kl 24:00  

 
Turneringskomiteen  
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