
                                                                                                                                  
 

Inbjudan till Old Members (OM) Greensome 

på Örbyhus GK tisdag den 24 augusti 2021. 

 
Tävlingarna är öppna för alla födda 1961 eller tidigare som har ETH samt tillhör 

golfklubb i Upplands golfförbund. 

Spelform Greensome 

Spelas i två handicapklasser, A och B och spelas som slaggolf. 

 H70+ bereds möjlighet att spela från gul eller blå tee. H75+ bereds möjlighet att spela från gul, blå 

eller röd tee eller motsvarande. D75+ bereds möjlighet att spela orange tee om de så önskar. 

Första start 09:00, löpande start.  

Greensome  

Båda spelarna slår ut på varje hål och får därefter välja med vilken av bollarna de vill fortsätta 

spela. Den som inte slog ut den valda bollen spelar andra slaget och sedan slår de vartannat 

slag tills de hålat ut. Pliktslag som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen. Provisorisk 

boll: Om båda bollarna kan vara förlorade utanför vattenhinder eller Out of Bounds får sidan 

välja en spelare som ska spela en provisorisk boll. Hittas sedan ingen av bollarna så är den 

provisoriska bollen i spel och den som inte slog den provisoriska bollen fortsätter spela bollen. 

Hittas en av bollarna så är den provisoriska bollen borta och den hittade bollen är i spel och den 

som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag. Hittas båda bollarna är den provisoriska 

bollen borta och ni väljer vilken boll ni skall fortsätta med. Den som inte slog ut den valda bollen 

spelar nästa slag. Provisorisk boll från tee eller annan boll satt i spel från tee ska spelas från den 

tee, varifrån den ursprungliga bollen spelades. 

 

Anmälan 

Anmälan görs golf.se/min golf senast lördag 20 augusti kl 23:59. 

Använd gärna denna länk>> https://mingolf.golf.se/Competition/3051563 

Kostnader 

Anmälningsavgift 200kr per par. Tävlingsgreenfee 200kr per person. 

Prisutdelning sker så snart varje klass har slutfört tävlingen. 

Pristagare skall personligen hämta sitt pris. 

 

 

Välkomna med Er anmälan! 

 

 

https://mingolf.golf.se/Competition/3051563

