
 

                                                                                        
 
 

                                             Hei og velkommen til klubbmesterskapet 2022

Litt praktisk info 

Lørdag: 
Herre og damerklassen spiller 2 runder lørdag. 
Første utslag på lørdag er 08:00, og de skal ut igjen 13:30
Dvs si at det er stipulert 5 ½ time fra første runde til 
(En full 4 ball skal gå banen på 4t 30min, så det skal gi
runde lørdag. Damene går i en toerball og vil nok være ferdig før og kan om de ønsker gå ut rett etter siste sen

Søndag: 
Shotgunstart for allekl 9 og 9:10, vi samles ved kafèn for premieutdeling etter runden.

Dommer: 
Vi tilbyr dommere både på lørdag og søndag. 
KontaktInfo om dette vil komme på scorekortet. 

Score. 
Vi kjører som mandagsturneringer, en i ballen fører livescore, en fører scorekort som kontrollkort.
Dere skal ta en gjennomgang av livescore mot scorekort etter fullført runde for å kontrolere at det som er ført i livescore s
med scorekortet. 
Vi kjører livescore på storskjerm i kafeen og på facebook

Kafè 
Kafé er betjent fra kl 9.00 og mat kan kjøpes ved runding i shop og kafè.
 
Meny: 
Dagens lørdag: Gryterett med ris og salat 165kr 
Dagens søndag: Pasta med kjøttsaus og brød 83kr (

Turneringskomiteen! 
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