Turneringsbestemmelser

Frydenbø Cup 2022
Spilles over 9 hull Match, Scramble duell.
Hvert lag kan består av så mange spillere man ønsker fra samme firma, vel, bygd,
bydel, forening, og lignende, men bare to kan spille av gangen. Har man problemer med
at den ene spiller ikke kan stille, kan man bruke en annen spiller med godkjenning av
motstanders lag. Det er ikke tillatt å spille for mer enn ett lag.
Samtlige spillere slår hver sin ball fra tee. Herrer skal spille fra utslag 48 og damer fra
utslag 40. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Den ballen som er valgt skal
spilles som den ligger av spilleren som har slått utslaget. Partneren dropper deretter sin
ball så nærme dette stedet som mulig, men ikke nærmere hullet, og spiller videre derfra.
På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes
ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste
hull. Begge spillerne i laget skal i løpet av runden ha 3 tellende utslag.
Lagene spiller på 1/2 av lagets gjennomsnittlige spillehandicap.
Samlet tildelte slag delt på 8
Det skal alltid spilles 9 hull slagspill. Resultatet skal sendes til sskjorten@gmail.com.
Husk å føre på hvor mange hull som hvert av lagene vant, da dette teller i
sammendraget. Det blir først spilt serie, hvor alle i gruppe spiller mot hverandre. De fire
beste fra hver pulje går videre til sluttspillet. Ved poenglikhet teller forskjellen mellom
antall hull som er vunnet og antall hull som er tapt. Deretter innbyrdes resultat. Er det
fortsatt likhet skal det foretas loddtrekning.
Turneringen spilles fra 31.mai. Gruppespillet skal være ferdig spilt til 9. august.
Sluttspillet begynner 10. august og skal være ferdig med finale senest 30 september.
Turneringen spilles ifølge Golfreglene, NGFs turneringsbestemmelser og lokale regler.
Startkontingenten er kr. 500,- pr.lag. Må være betalt før 1 runde spilles. Betales
på Vipps #691865. Rett Vipps nummer. De som ønsker å betale med giro fra en
firmakonto melder dette til kontakt@mandalgk.no

Greenfee spillere og medlemmer uten spillerett MÅ betale kr. 100.- i greenfee pr.
runde.
Deltagende lag avtaler selv spilletidspunkt, og setter seg opp starttid i GolfBox.
Turneringsleder:
Sverre Skjørten tlf: 41522515
Kristoffer Bodin tlf: 47377979

email:sskjorten@gmail.com
email:kristoffer@whytravel.no

