Ditt stöd till renoveringen av Grönlunds
bunkrar och utslagsplatser
Spela

Grönlund Open Champion
Tävlingen är en insamlingstävling med målet att samla in
20 000 kr till klubben för att renovera bunkrar och påbörja
renovering av utslagsplatser
Tävlingsperiod: 1 maj-20 juli 2013
Tävlingsform: Slaggolf med hcp enligt slopetabell
Tee: valfri- röd, gul eller vit. Olika tees per halva är tillåtet om 18 hål spelas. Dock måste samma
teefärg spelas hela tiden för respektive halva.
Priser: Bästa pris är ett utlottningspris bland alla deltagarna. Pris ges även för bästa halva (1-9 och
10-18) för juniorer, dam, herr, seniorer. (alltså totalt 8 spelpriser och ett utlottningspris) Samtliga
priser är skänkta av tävlingens sponsorer.
Anmälan: Specialstämplade scorekort säljs av receptionen, restaurang samt starter om sådan finns.
Speldatumet fylls i av restaurang eller shop/reception när du köper scorekortet.
Scorekort lämnas i receptionen eller i greenfeeluckan samma dag som speldagen för att vara giltig.
För att vara giltig ska det specialstämplade scorekortet vara märkt med: val av tee (färg), golfid, din
klass (junior, dam, herr, senior) signatur av spelare och markör samt speldatum. Sista tid att lämna in
ett scorekort för den 20 juli är kl 23:59
Spelresultat: Ledarnas namn och score visas på den nya stora tv-skärmen i restaurangen tillsammans
med resultaten av insamlingsmålen och uppdateras cirka 1 gång/vecka.
Tävlingen avslutas för den som vill, med en final den 21 juli med ytterligare priser. Anmälan till
finalen sker via golf.se. Se nedan. Efter finalen äter vi brittisk pubmiddag, tittar på finaldagen av The
Open på Muirfield, har prisutdelning för hela tävlingen, drar utlottningspris samt redovisar
totalsumman av insamlade pengar.

VÄND blad

Tävlingsavgift: 20kr per valfri halva hål 1-9 eller 10-18 eller 40 kr för hål 1-9 och 10-18
Prisutdelning: i samband med finalen 21 juli.
Övrigt:






Sprid gärna information till dina vänner om denna tävling
Du får spela hur många halvor du vill. Ju fler halvor desto bättre tees och bunkrar!
Du kan även köpa ett scorekort i samband med en vanlig klubbtävling där det är singel
slaggolf
Varje halva (ett scorekort/halva) är en enskild lott i utlottningen. Ju fler halvor du lämnar in,
ju större chans till vinst av detta pris. Lämna därför alltid in ditt scorekort oavsett resultat.
Alla priser är sponsrade. Alla tävlingsavgifter går till utvecklingen av vår bana
Nu så, nu behöver du bara säga till att du vill köpa ett scorekort till Grönlund Open Champion
nästa gång du ska ut och spela! Så enkelt bidrar du ända fram till 20 juli till en ännu bättre
bana. Lycka till!

Final 21 juli
Fristående 9-hålsfinal med brittisk pubmiddag och visning av The Open på Muirfield.
Tävlingsform: Singelspel. Slaggolf med hcp enligt slopetabell.
Tee: valfri- röd, gul eller vit (måste anges på scorekort)
Priser: ett spelpris för bästa nettoresultat, ett pris för närmast hål (hål 5) och ett utlottningspris.
Tävlingsavgift och kvalifikation: 240 kr inkl. brittisk pubmiddag med en flaska öl/glas vin för alla som
betalat minst 40 kr i deltagaravgift i tävlingen under spelperioden. Tävlingen genomförs med minst
18 anmälda spelare. För spelare som inte har deltagit i tävlingen under säsongen är startavgiften 280
kr. (240+40)
Anmälan: via golf.se. Sista anmälningsdag för finalen är 16 juli
Tävlingsledare: Thomas Lindgren, lindgren.thomas@telia.com, 0705-123053, Patrick Lindén,
patrick@ownit.name, 0704-53 50 57.
(Vill din organisation sponsra denna tävling med priser? Ta kontakt med tävlingsledarna)

Insamlingsmål maj: 300 halvor
Insamlingsmål juni: 400 halvor
Insamlingsmål juli: 300 halvor
Totalt: 1000 halvor= 20 000 kr

