Invitasjon til turneringen Jarnskjeggets Prøvelser
Vi har gleden av å invitere til turneringen Jarnskjeggets Prøvelser. Turneringen er en greensome
turnering med to-mannslag. Dere kan melde dere på som lag, eller turneringsledelsen kan sette opp
lag for de som melder seg på alene. Menn og damer spiller fra rød tee.
Start er klokken 10:00, søndag 22. juni 2014. Oppmøte er senest 30 minutter før start.
Turneringen er åpen og deltakere med klubbhandicap kan også stille. Merk at spillerer med
klubbhandicap spiller med handicap 36 i henhold til NGF turneringsbestemmelser.
Deltakeravgiften er kr 200,- som betales kontant på oppmøte. For gjestespillere tilkommer også kr
250,- i greenfee.
Det blir premiering av de tre beste lag og også premiering for lengste drive på hull 8/17. Det blir
servering underveis og etter turneringen.
Meld deg på med navn, handicap og klubb innen søndag 15. juni 2014 til:
post@austraattgolf.no
eller
Arild på 40 23 24 42
Beskrivelse av spilleform:
1.3.10 Greensome
En modifisert form av foursome. Begge spillere 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 det som i foursome, annet hvert slag til det hulles ut. Hvis det skal spilles provisorisk
ball fra utslagsstedet velger man hvem av spillerne som skal slå denne.
Siden (partnerne) får 3/8 av summen av deres spillehandicap.
1.3.9 Foursome
To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver spiller på en side, spiller annen hver gang
fra utslagsstedet, og annen hver gang på ballen (Regel 29). Provisorisk eller annen ball satt i
spill fra utslagstedet skal spilles fra det stedet hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt (Regel
29).
Jarnskjegge (ca 930-998) er kjent fra Olav Tryggvasons saga. "Det var en mektig bonde som het Skjegge, han ble kalt
Jernskjegge. Han bodde på Opphaug på Ørlandet. Skjegge var det første som talte mot kong Olav, og det var han som
mest fikk bøndene til å sette seg i mot kristendommen." Skjegge førte ordet mot kongen på Frostatinget, som takk drepte
kongsmennene ham mens kongen var inne i gudehovet.

