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TÄVLINGSINBJUDAN & TÄVLINGSREGLER
Vi har 8 olika tävlingsdagar: varje måndag och tisdag de kommande fyra
veckorna med start 22/2. Tävlingen spelas på alla våra center och man
möter spelare från hela Sverige på varje speldag.
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Spelform (22 & 23 feb, 1 & 2 mar): 2-manna bästboll poängbogey
Spelform (8, 9, 15 & 16 mar): 2-manna slagspel netto total lagscore
Damer spelar röd tee, herrar gul
Vi spelar alla rundor med puttning, gimmie inom 2,5m
Alla tävlingsrundor spelas på Le Golf National
75% av officiellt SGF-hcp (det som är angivet i GIT) gäller på de
sista 4 tävlingsdagarna

Bägge spelarna som ingår i ett lag ska gå med i den dagsaktuella tävlingen
som ligger under Tournaments och bägge två ska delta i turneringen som är
upplagd som “single round” - TrackMan har tyvärr inte stöd för lagtävlingar än.
Efter avslutad runda ska laget registrera sitt resultat. Scanna QR-koden som
finns på detta blad och uppsatt i lokalen och följ instruktionerna i formuläret
på vilken information som ska anges. Kom ihåg att fota erat scorekort innan ni
stänger av TrackMan-sessionen. Det ska bifogas i formuläret.
OBS! Alla som skickar in sitt lags scorekort tillsammans med ovanstående uppgifter deltar även i den aktuella veckans utlottning av en resa! Hey Golf Guide
ansvarar för att sammanställa resultatet från alla våra anläggningar. Varje
torsdag presenteras veckans vinnarpar samt det vinnande paret i utlottningen
Startavgift per lag: 100 kr (utöver matthyra) - Tävlingen är öppen för alla och
startavgiften gäller både för medlemmar och icke-medlemmar. Du betalar
startavgiften med Swish genom att scanna QR-koden som finns i lokalen.
Man kan spela flera tävlingsrundor per tävlingsdag om man vill - ny startavgift
ska erläggas per påbörjad runda. Man får ställa upp i alla 8 tävlingsdagar om
man vill - man kan dock max vinna 1 resa per person.

STARTAVGIFT

100 KR/RUNDA
(Swishas innan
ni startar er
tävlingsrunda)

REGISTRERA
RESULTAT

Scanna QR-kod
Följ instruktionerna.
Kom ihåg att fota
ert scorekort

Tävlingen arrangeras av Indoor Golf Group i samarbete med huvudsponsorn Hey Golf Guide som
står för resepriserna. Ev vinstskatt betalas av vinnaren.Vinstresultatet kommer granskas och jämföras mot
tidigare registrerade rundor i GIT mm. Om vi misstänker felaktigheter kan vi komma att utse andra vinnare.

