IF Nerike i samarbete med Kårsta Golfklubb

Inbjudan till Golf SM för döva
och hörselskadade

Datum: 1-2 september
2018
Plats: Kårsta GK,
Örebro
Medlemmar i SDI:s anslutna klubbar kan
delta. Spelare boendes i andra länder
måste vara medlemmar i respektive lands
nationella förbund för döva.

Anmälan: sker via www.golf.se mellan 1
maj och 24 augusti

Startavgift: 120 kr
Greenfee: 2 dagar 750 kr inkl. banguide

Spelform:
Klass A
Herrar hcp 0–18 och damer hcp 0–36 spelas
som 36 håls slagtävling scratch. Alla slag
räknas utan reducering för handicap.

Klass B
Hcp 18,1–36 spelas som 36 håls slaggolf.
Räkningen i slaggolf sker i antal slag, där
antalet slag per hål är maximenerat. Alla
tävlare får, oberoende av spelhandicap, spela
maximalt fem slag över par på varje hål
oavsett index. Har tävlaren inte hålat ut efter
hålets par + 4 slag bör bollen plockas upp och
scoren noteras till par +5 slag.

Svenska golfförbundets regler gäller. Vid lika
resultat i klass A avgörs tävlingen genom
särspel. I klass B vid lika resultat vinner den
som har lägst spelhandicap (SHC).

Betalas till Kårsta GK senast 24 augusti
Bankgiro 5346-3956 eller Swisha till
nummer 123 063 35 03

Svenska Dövidrottsförbundets, och World
Deaf Golf Federations regler gäller för grad
av hörselnedsättning, dvs. man får inte höra
bättre än 55 dB på det bästa örat.

Hyra golfvagn: 40 kr per dag
Rangekort: 150 kr (innehåller 20
markeringar, återlämnas efter tävlingen)

Det är inte tillåtet att bära
hörseltekniska hjälpmedel under
tävlingen!
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Program:
Startavgift och tävlingsgreenfee betalas senast den 24 augusti via golf.se. Det går
också att betala via Swish 123 063 35 03 eller till bankgiro 5346-3956 men kom då
ihåg att uppge namn samt ”SM Döva” vid betalningen. 120 kr startavgift och
greenfee för två SM dagar 750 kr.
Fredag 31 aug

Frivilligt inspel. Tider bokas på egen hand via www.golf.se.

Greenfee 250 kr.

Lördag 1 sept

Söndag 2 sept

8:00

Information vid klubbhuset

8:30

Första start, vi går ut i trebollar

Kväll

Årsmöte och information i stan

8:30

Första start, vi går ut i trebollar

Em

Prisutdelning och information i golfrestaurangen

Greenfee för två SM dagar 750 kr.

Rangekort 150 kr inkl 20 markeringar, återlämnas när du är klar.

Kontakt IF Nerike Golfsektionen Per Andersson, per_weine@hotmail.com
Kontakt IF Nerike Ordförande

Ivan Cosic, ivanjcosic@gmail.com
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Logiförslag:
City Hotel Örebro

www.cityhotelorebro.se

Enkelrum

750 kr/natt

Dubbelrum

950 kr/natt

Familjerum/lyx

1 150 kr/natt

I priset ingår frukostbuffé

Boka senast den 20/6 för att få en garanterat rabatterad plats på hotellet under SM
helgen.
Boka via mail: info@cityhotelorebro.se eller telefon 019 601 42 00 och uppge “Kårsta”
så får ni ovanstående rabatterade priser

