Klasseinndeling seriespill tirsdager
Klasse A: 0 - 20.6, Klasse B: 20.7 - 25.6, Klasse C: 25.7 - 36.0
Forklaring til tekst i grønt:
I alt 8 turneringer merket med grønt inngår i Serierunden hvor de 5 beste rundene (Order of
Merit) er tellende og det premieres 1/3 i alle 3 klassene. Slaggolfturn. Vil bli omregnet til
Stablefordpoeng og inngår i Serierundene. Beste tot.score i løpet av sesongen får Astrids
pokal.

Oslo GK Damegruppe 2018

Seriespill tirsdager, starttid formiddag og ettermiddag:
Oslo GK damegr. Har reserverte starttider på tirsdager- formiddag og ettermiddag. For
ettermiddagsspillere er det alltid blandede klasser og løpende start, ingen starttider 19/6,
21/8 og 25/9. Påmelding i GolfBox (GB), senest dagen før kl. 08.00. I GB vil man få mer info.
Om ukens turnering. Startkontingent damekomiteens turneringer kr 60,-.
Resultater
Alle er selv ansvarlige for å levere signerte scorekort i postkassen utenfor kontoret etter
runden. Resultatlister vil bli hengt opp på oppslagstavlen i gangen etter hver turnering.
Resultatene vil også finnes i GolfBox.
Premiering
All premiering av turneringer spilt i mai og juni vil bli foretatt på sommerfesten 19. juni.
Med unntak av 12. juni hvor det er premieutdeling etter runden under felles lunsj på
terrassen.
På høstfesten vil det bli premieutdeling fra de store turneringene spilt i juli, august og
september. I tillegg vil premie til lucky loser, nærmest pinnen på par 3 og på par 4 vil bli
premiert på høstfesten.
Ukentlig vil serierundenes vinnere av gavekort få hentet disse i proshopen. Premieansvarlig
vil i løpet av noen dager etter turneringen legge gavekortene med navn på vinnerne der.
Golfballpremier legges i pose med navn på i damegarderoben på hyllen.

Velkommen til en ny sesong!

Birdietre
På oppslagstavlen finnes et birdietre hvor man kan sette opp fugler med navn, dato og
hvilket hull. Det vil bli delt ut birdiepremier på årsmøtet/høstfesten etter hvilke fugler vi
finner på treet. Den enkelte spiller er selv ansvarlig.
Kontaktdata Damekomiteen
Inger Anne Berge
inger-anne@epsilon-eiendom.no
Anita C. Strindberg
astrindberg@gmail.com
Lise Fjeldstad
lisefjeldstad@hotmail.com
Rita Ek
ritaek007@gmail.com
Tove Busch
tovebusch1@gmail.com

911 92 187
911 61 664
930 45 545
997 90 109
900 84 020

