Lagoppsett og regler Austrått Texas Scramble 1. juni 2014
Lag 1
Starter på hull 1

Navn
Roar Brodersen
Torgeir Brodersen
Lena Brodersen

Lag 4
Starter på hull 4

Navn
Bjarne Oksvold
Sonja Hemmingby
Øyvind Lyngen
Lillian Onsøien

Lag 2
Starter på hull 2

Solfrid Brodersen
Gudmund Brodersen
Arild Myrvold
Randi Braa

Lag 5
Starter på hull 5

Jon Sverre Veel
Karen Beaulieu
Ove Bones
Arnold Kristensen

Lag 3
Starter på hull 3

Arnfinn Mollan
Torkil Mollan
Tore Ratdal
Vegard Sumstad

Lag 6
Starter på hull 6

Rikard Klein
Karin Klein
Per Leth-Olsen
Lill Leth-Olsen

Lag 7
Starter på hull 9

Navn
Marlow Wold Sletten
Rune Wold
Vegar Mollan
Oddvar Pettersen

Det spilles etter NGF golf regler, turneringsbestemmelser og lokale regler, sommerregler. Lagene er satt opp etter deltagernes handicap og fordelt med
minst mulig differanse, det vil derfor ikke spilles med handicap på turneringen. Færrest slag over 18 hull vinner. Ved likt resultat avgjøres det med
pitchekonkurranse, en ball pr deltager på laget. Hver deltaker må ha tre tellende utslag. Alle spiller fra rødt utslag. Premiering til de tre beste lagene.
Hovedformålet med turneringen er hygge og sosialt samvær.
Norges Golfforbund spilletyper og spilleformer:
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.

