2018s Inbjudningstävling Senior 65

Välkommen till Seriespel i golfsimulatorn
Tävlingen spelas som slagspelstävling netto i form av seriespel i grupper, Herr A, B,
C/Damklass. Startavgiften erläggs vid första matchen. Det kommer att finnas en avgiftslista vid
kortterminalen, pricka av er efter betalning. Startavgiften är 400 kr. Medlemmar i Uddevalla
Golfklubb erhåller 50 kr rabatt.
Hål 1-9 spelas i respektive klass.
Grupp A :
AT Fontana
Grupp B :
The Mountin Golf and Country Club
Grupp C
Tropical Links
All info såsom spelschema, kontaktlista, exakt hcp och resultatblankett finns vid simulatorn.
Matcherna skall spelas mellan kl 10:00-16:00 och bokas i Min Golf, eller via Kansliet(när det är
öppet) och måste bokas senast kl 16:00 dagen före spel. Boka max 2 timmar.
För ev öppning av Golfhallen/Simulatorn kontakta:
Grupp A: Roger Isaksson, 052221423 eller 0707576993
Grupp B: Lennart Tausson, 052286505 eller 0703303268
Grupp C: Gunnar Fredlund, 052234817 eller 0706379064.
Vid träningsspel utöver matchtiden, före eller efter matchen, betalas ordinarie pris i simulatorn.
Detta gäller även om spelarna vill fortsätta spelet efter niohål om 2 timmarsgränsen är nådd.
Spelformen i simulatorn är Stroke netto. Eftersom vi spelar seriespel kan man antingen vinna,
spela oavgjort eller förlora en match. 2 poäng för seger och 1 poäng för oavgjort. Tävlingen
spelas över nio hål. Ruff och bunkerplatserna (De gröna resp vita utslagsplatserna) används
när man hamnar i ruff, högt gräs eller sand.
Skulle ruff/bunkerplatserna inte fungera efter 2 försök, kan spelarna komma överens om att
fortsätta spelet från fairwaymattan i stället. Använd rena bollar utan logga/reklamtryck eller
annan märkning då detta färgar duken.
Fyll i resultatet på blanketten och lägg i plastfickan på väggen märkt scorekort. För resp
omgång kommer 10-dagars intervaller att tillämpas. Den spelare som står först i varje match
är ansvarig för matchen. Om någon av spelarna i en match inte kan spela matchen inom rätt
tid skall han lämna WO, och motståndaren får då 2 poäng. Skulle ingen av spelarna kunna
spela matchen kommer båda att noteras som förlorare av matchen.
Om särskiljning av spelare i serietabellen behöver göras kommer i första hand inbördes
möte att tillämpas, därefter hcp.
Väl mött
Conny, Gunnar, Roger.

Här nedan följer lite information som kan vara bra när man ställer in simulatorn.
1. Välj ny golfrunda
2. Välj spelsätt Stroke netto.
3. Välj bana Om inte förvalt skall omgångens bana väljas manuellt.
4. Välj antal spelare 2st.
5. Skriv in spelare Namn.
6. Välj tee ev,damtee.
7. Mata in exakt handicap Med en decimal. Klicka på hcp och skriv in.
8. Välj höger eller vänster
9. Starta spelet
10. (Om matchen inte är avgjord efter 9 hål delas matchen).
11. Segraren i varje match är ansvarig för att resultatblankett lämnas. Vid oavgjort är
det spelaren som står först på spelschemat.
12. Fyll i resultatet, namn och slag netto på blanketten.
För att hela tiden få aktuell information om avstånd till flagg, tryck på Visa ikoner Full Info.
Den som behöver hjälp med simulatorn inför 1:a matchen anmäler detta i god tid.
Tider då Simulatorn är bokbar på Golf.se
Mån - Fre 10 - 21
Lör - Sön 12 - 21
Uddevalla november 2017
Med vänlig hälsning, Simulatorgänget.
Conny, Gunnar o Roger.

