Statuter Vårträff och Höstavslutning

2020-02-20/JK,ÅB,LA

Statuter för Seniorernas Vårträff och Höstavslutning.

Gäller från 2020 och tillsvidare.
Seniorerna startar säsongen med ”Vårträffen” i maj månad och avslutar med
”Höstavslutningen” i september månad

Vårträffen
Tävlingsberättigade:

Klubbmedlemmar i Kils Gk, D50 och H50

Tävlingsform:

Individuell tävling, slaggolf 18 hål

Klassindelning:

En klass: Hcp 0-54

Tee:

Spelare 75 år och äldre väljer att spela från Gul eller Röd tee.
Anges vid anmälan.

Startavgift:

100kr/spelare som inkluderar:
-Kaffe med bulle vid information och kaffe med fralla efter 9 hål.
-Prisbord samt utlottade priser
-Pris för närmast hål från Gul och Röd tee

Anmälan:

Anmälan på Golf.se, Reception, Terminal eller på Anmälningslista
i klubbhuset

Tävlingsstart:

Shotgun-start. Starttid enligt inbjudan

Priser:

Minnespriser delas ut till: Vårträffvinnaren (lägsta netto),
Openpriser (lägsta brutto) för Damer, Herrar Gul tee och Herrar
Röd tee.
Av tävlingens nettovinst utdelas presentkort till de 5 bästa i en
fallande skala (t.ex 500,400,300,200,100 kr). Resterande vinst
lottas ut i 100 kr-valör.
Till vinnarna av närmast hål från Gul tee och Röd tee, utdelas
presentkort på t.ex 100kr.
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Höstavslutningen:
Tävlingsberättigade:

Klubbmedlemmar i Kils Gk, D50 och H50 som spelat minst 5
(fem) gånger i seniorernas Torsdagsgolf

Tävlingsform:

Individuell tävling, slaggolf 18 hål

Klassindelning:

En klass: Hcp 0-54

Tee:

Spelare 75 år och äldre väljer att spela från Gul eller Röd tee.
Anges vid anmälan.

Startavgift:

50kr/spelare
-Kaffe med fralla vid Lusthuset och middag på Golfrestaurangen
-Prisbord samt utlottade priser.
-Pris för närmast hål från Gul och Röd tee

Anmälan:

Anmälan på Golf.se, Reception, Terminal eller på Anmälningslista
i klubbhuset

Tävlingsstart:

Shotgun-start. Starttid enligt inbjudan

Priser:

Vandringspriset Golf Seniorer från Åslunds Sportpriser
överlämnas till Höstavslutningens vinnare.
Minnespriser delas ut till: Höstavslutningens vinnare (lägsta netto),
Openpriser (lägsta brutto) för Damer, Herrar Gul tee och Herrar
Röd tee.
Av tävlingens nettovinst utdelas presentkort till de 5 bästa i en
fallande skala (t.ex 500,400,300,200,100 kr). Resterande överskott
lottas ut i 100 kr-valör.
Till vinnarna av närmast hål från Gul tee och Röd tee utdelas
presentkort på t.ex 100kr
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