
VECKOSERIESPEL 
FRIIBERGH`S GK 2020

Vecka 21 vinnare är Roine Holst och andra plats Pelle
Modig med en tredje av Tord Alkefjärd. 
Bra spelat i bra väder, Härligt.

Vecka 22 är nu igång igen.

Roine är klar för Final den 20/9. Grattis!!



VECKOSERIESPEL 
FRIIBERGH`S GK 2020

En veckotävling där du som deltagare skall kunna aktivera dig och mäta dig i en serie över hela säsongen.

Tävlingen pågår i 19 omgångar/veckor med start v. 19 och final Söndagen den 20/9 2020

Veckans tävling pågår från Måndag 09:00-Söndag 23:00.

Tävlingen registreras med att du registrerar din runda i Appen GOLF GAMEBOOK. 
”Friiberghs GK” söker du upp som golfvän och inbjudan godkänds när betalning har skett.

Om problem uppstår för din registrering så kontaktar du tävlingskommittéen alt Reception.

Pris: 100:- inkl 19st veckotävlingar med chans till 1-3pris samt kval till finaltävling

Anmälan sker i Reception via mail, telefon eller besök alternativt till 

Tävlingskommitte via mail.

Vid erlagd avgift godkänner tävlande regler enl klubbens GDPR policy

TÄVLINGEN: Tävlingen spelas på Friiberghs Golfbana.

Tävlingsform för veckotävlingen är Poängbogey/Stableford med erhållen HCP.

Tävlingen spelas över 18hål och kravet för registrering är att en komplett 18håls runda spelas någon gång

under veckan. Vinnare för veckan har högst poäng mot sitt HCP. Vinnare annonseras via Mail.

1st vinnare 1-3plats /Vecka. Vid delad poäng erhålls enligt HCP vinnarplats.

DELTAGARE: Medlem till Friiberghs GK samt Gäst.

Gäst erlägger Greenfee enl prislista + 1gång 1st tävling/registreringsavgift för att få spela serie.

KRAV: Erhållen handikapp från 54, aktivt golf-id samt aktiv i Appen Gamebook och anmäld till tävling.

En godkänd tävlingsrond räknas när ni har en markör med er, markör behöver inte deltaga i tävling.

Kontroll av rond kommer ske.

SERIEN: För varje vecka tilldelas man en poängskala. Denna poängskala används för att kunna deltaga

vid Final. För att kunna deltaga i final måste tävlande erhållit 12Poäng. Vid final betalas inga avgifter.

Poängfördelning:

1:a 6P

2:a 5P

3:e 4P

Övriga 
deltagare: 3P

Ej spelat: 0P

ÖVRIGA REGLER: Avståndsmätare får användas men ej med Vind eller höjdmätning.

Mulligan får ej användas vid utslag från Tee.

Lokala + ordinarie golfregler gäller.

Tävlíngen  sker under veckans alla dagar så olika förutsättningar 
finns här. 

Tävlande väljer veckans rond som ska registreras i Gamebook. 

Men endast en hel komplett rond får registreras, EJ CHERRYPICKING eller uppdelad rond får 
räknas.

FINAL:
Spelare som kvalificerat sig för final spelar 1st omgång golf den 20/9 med första start 
13:00.

Varje spelare är med i 2st tävlingar. Poängbogey med hcp och Slagspel utan hcp.

För att erhålla plats i final krävs 12Poäng i seriespelet.

Prisbord enl följande:

Poängbogey med HCP:

1:a pris Golfbag

2:a pris Weekendbag

3:e pris Golfbollar 12st

Slagspel  utan 
HCP:

efter +5 slag på hålets par 
får 

1:a pris Golfbag boll lyftas.

2:a pris Weekendbag

3:e pris Golfbollar 12st

Närmast hål: 4 & 17 Golfbollar 12st

Längsta drive 
Herr: 11 Golfbollar 12st

Längsta drive 
Dam: 11 Golfbollar 12st


