Albergas Rotaryklubb rf inbjuder
alla rotarianer att tävla om
rotarianernas FM-golfmästerskap
2021
ROTARY FM-GOLF 2021 PÅ TAPIOLA GOLFS LINKS-BANA
Esbos Alberga Rotaryklubb önskar er hjärtligt välkomna till ROTARY FM-GOLF 2021!
Tid

Måndag 16.8.2021 samstart kl 10:00

Plats

Tapiola Golf (Torvbanevägen 17, 02180 Esbo)

Anmälning

Anmäl dig innan måndagen 9.8.2021 per email till caddiemaster@tapiolagolf.fi
I anmälan uppger du ditt namn, hemmaklubb+Rotaryklubb och vilken klass du deltar
i (Rotary eller avec samt Hcp)

Information om banan
Deltagaravgift

www.tapiolagolf.fi

82 € (inklusive rangebollar, give away – produkter, specialtävlingar,
middag efter tävligen, golfkärra samt tillgång till dusch- och bastuutrymmen)

KLASSER
ROTARIT
Division 1
Division 2
Division 3

Hcp 0 – 12,4
Hcp 12,5 – 18,4
Hcp 18,5 – 36

Slagspel
Poängbogey
Poängbogey

• Till FM-mästare hyllas, av dessa tre divisoner, den spelare med det bästa poängbogeyscratchresultatet. Varje divisons vinnare är dock sin klass mästare med handicapet i beaktande.
• Män över 75 år har möjlighet att spela från röda tee (tee 46). Då kan man inte vinna finska
mästerskapet.
• I varje klass belönas de tre bästa spelarna med priser
• I anmälan ska du uppges vilken rotaryklubb du tillhör
• Om du är över 75 år gammal ska du också uppge om du vill spela från tee 46
• Utöver de nämnda priserna belönas även specialtävlingarnas vinnare, samt det bästa scratchresultatet
LAGTÄVLING
De olika Rotaryklubbarna tävlar mot varandra i en lagtävling, på det sättet att de 3 bästa spelarnas
poängbogey resultat slås ihop och är därmed klubbens resultat.
AVEC
Division 1
Hcp 0 – 18,4
Poängbogey
Division 2
Hcp 18,5 – 36
Poängbogey
I dessa klasser får ens make/maka, släktingar, kompisar, barn osv. delta i.
REGLER
•
•

I tävlingen följs officiella golfregler och etikett.
Frågor om almänna arangemang besvaras av Tapiola Golfs caddiemaster
caddiemaster@tapiolagolf.fi eller per telefon 09 4250 0750

VÄLKOMMEN OCH NJUTA AV LINKS-GOLF I GOTT SÄLLSKAP!

