Invitasjon til Fru Ingers Snormix 2014
På vegne av damegruppen har vi gleden av å invitere til turneringen Fru Ingers Snormix 2014.
Turneringen arrangeres søndag 14. september 2014 kl 10:00.
Turneringen er åpen kun for klubbens medlemmer, eller medlem med gjest. Det er i utgangspunktet en
forutsetning at laget består av en dame, og at vi herrer aller nødigst får delta på laget. Unntaksvis kan rene
herrelag aksepteres dersom den ene deltakeren klart er lagets feminine halvdel.
Alle med klubbhandicap er selvsagt også hjertelig velkommen til å delta, men det spilles med maks
handicap 36 i henhold til NGFs regler.
Spilleform er greensome/snorkonkurranse over 18 hull.
Beskrivelse av spilleform ref. NGF spill og bestemmelser pkt. 1.3.18:
Beskrivelse av spilleformen Greensome:
To spillere per lag. Begge spillere på laget slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil
spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen, slår det andre slaget, deretter spilles annenhver gang til
ballen er hullet ut.
Snorkonkurranse: Slagkonkurranse hvor spillere får en snor like langt i meter som deres spillehandicap,
Under spillet kan man forbedre ballens beliggenhet ved å flytte den. Snoren klippes av med samme lengde
som ballen flyttes. Utover snoren får spillere intet spillehandicap. Det antall slag spillerne har brukt på
runden er sluttresultatet uansett om de har forbrukt snoren eller ikke.
Snorkonkurranse kan også brukes i lagkonkurranse med en reduksjon av lagets samlede spillehandicap
(3/8 – NGF 1.4. (spill og bestemmelser))
Siden det er blandede lag vil snoren tilsvare 3/8 av totalt tildelte slag for laget.
Notat:
1. Det spilles fra rød tee.
2. Det spilles på 3/8 av partnernes samlede tildelte slag iht handicap.
3. ”Straff” for Out of Bounds, Mistet Ball og Uspillbar Ball, kan kjøpes for 5 meter snor.
4. Utslag fra hver spiller må brukes minst 7 ganger i løpet av runden.
5. Hvert par må ta med saks og måleband.
6. Ved likt resultat, avgjøres vinnere ved chippe konkurranse på øvingsområdet (best av tre baller per
lag).
Turneringen avsluttes med premieutdeling og lett servering. Startavgift kr 250,- pr spiller, greenfee
kommer i tillegg for gjester.
Påmelding innen søndag 7. september kl 22:00 med navn og hcp på begge spillere til
post@austraattgolf.no eller til Arild på 40 23 24 42.
Still opp, spill opp og støtt opp
«FORE»

