INBJUDAN TILL FURUSUNDSGOLFEN 2022 29 JULI
Pandemin är över eller gör i varje fall ett uppehåll
Nu återupptar vi gamla goda vanor!
FURUSUNDSGOLFEN äger rum på Roslagens GK den fredagen den 29 juli. Vi börjar med genomgång
kl 8.30. Därefter kanonstart kl. 09.00. Prisutdelning äger rum efter avslutad tävling på terrassen (var
och en beställer och betalar sin mat).
Anmälningsrutinen har ändrats i jämförelse med tidigare år. Anmälan till tävlingen sker genom att
man swishar1 anmälningsavgiften 100 kr. till 0707 277 233 senast söndagen den 24 juli. Vid
insättning ange i meddelandeutrymmet namn och golf id. Om flera familjemedlemmar anmäler sig
måste separat betalning swishas för varje person. QR kod för swish betalningen om Du önskar
använda sådan:

De som inte är medlemmar I Roslagens GK löser reducerad greenfee kr 500 på plats. Berättigade att
deltaga i Furusundsgolfen är endast personer tillhöriga Furusunds samfällighetsförenings hushåll och
deras ev. gäster. Furusundsgolfen är inte en ersättare för det tidigare existerande Ö-slaget utan just
en tävling för oss ”Furusundare”.
Den som ev. önskar en golfbil måste själva kontakta Roslagens GK:s tel: 0176 23 71 37. Om ni ska
dela på en bil ange med vem så att ni lottas in i samma boll.
OBS Anmälan är bindande. Efter anmälningstidens utgång kan man vare sig anmäla sig eller
avanmäla sig. Klubben gör startlistan och bokar bollar direkt efter anmälningstidens utgång. Vid ev.
avhopp går anmälningsavgiften oavkortat till prisbordet.
Roslagens GK delar in bollarna (fyrbollar) och mailar ut var ni startar och vilka era spelkamrater är.
Detta kan också ses på ”Min golf”. Spelformen är Poängbogey. Vi kommer att ha 2 hål med närmast
hålpris. Bollarna är mixade dvs det finns spelare med varierande handicap i samma boll om frågor
uppkommer betr. regler, poängräkning etc. Med mixade bollar blir det också ungefär samma
hastighet på alla fyrbollarna. Om man har förbrukat fler slag än som kan ge poäng så måste man lyfta
bollen så att vi får en bra genomströmning, vilket är till gagn för alla.
Hjärtligt välkomna!
Richard Claréus & Jens Lindberg

Ev. kommunikation med tävlingsledningen sker genom SMS till 0707 277 23
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Internetbankernas meddelandeutrymme är för begränsat för att rymma både namn och golf id.
Därför ber vi er alltså vänligen att använda swish

