VGR mästerskapen i golf 2022.

Tävlingsinformation:
När: fredag 26 augusti, 2022
Var: Herrljunga Golfklubb
Tid: Gemensam shotgunstart kl. 09:30 (shotgunstart innebär att alla startar samtidigt men från olika hål på
banan)
Kostnad: Tävlingsavgift bestäms utifrån antal anmälda 530–580 kr och betalas vid klubbhuset innan start. Där
ingår pollett, banguide, kaffe och fralla innan start, kaffe och bulle vid hål 1 eller 9 samt lunch efter rundan samt
100 kr/person till prisbordet som går att använda i shoppen.
Spelform: Slaggolfsregler. A- och B-klass där vi kör halva startfältet i varje grupp. Andra tävlingar i tävlingen är
Närmst hål på hål nr 3 och närmst heldragen linje på fairway på hål nr 7. Lagtävling där bästa snittresultatet i
bollen ger vinst.
Sista anmälan den 17 augusti.
HCP gräns: Officiellt handicap (högst 36)
Lokal Regel: 1 Mulligan på första utslaget (du kan döma ut första utslaget utan plikt).
Antal deltagare max 98 så anmäl dig nu https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/3810
Mat: Mat ingår i spelavgiften. Anmält specialkost i VGR-kalendern.
Att tänka på, Var i god tid vid banan, så att det inte blir kö vid incheckning till betalning. Det kan bli trångt på
Ranchen när alla värmer upp innan start. Du kan bli lottad till ett starthål längre bort som det kan ta tid att gå till.
Regler vid Slaggolftävling VGR mästerskapen 2022: Räkningen i slaggolf sker i antal slag, där antalet slag per hål
är maximerat. Alla tävlare får, oberoende av spelhandicap, spela maximalt fem slag över par på varje hål oavsett
hålets index. Har tävlaren inte hålat ut efter dessa slag bör bollen plockas upp och scoren noteras till par + 5
slag.
VGR mästare i A-klass respektive B-klass är de spelare som har lägst antal slag netto (antal slag – hcp avdrag)
vid lika slag vinner den med lägst hcp. Vi kommer också ha en tävling för lägsta brutto per klass. Tävlingen
kommer också kora förvaltningspriser för Regionservice, VGR IT. Detta beroende på att de tävlingarna har slagit
samman och breddats till VGR mästerskap så att alla som har anställning i VGR kan delta. Vill din förvaltning
också kora förvaltningspris, kontakta tävlingsledningen.
Har du frågor kontakta tävlingsledningen, Magnus Hansson eller Ari Kokko:
magnus.p.hansson@vgregion.se
ari.kokko@vgregion.se
Varmt välkommen!

