Välkomna till Vårslaget den 1-2 juni 2019 på Ekarnas golfklubb – Grästorp.

Deltagarna:

Medlemmar i dövidrottsförening. Teckenspråkiga hörande är välkomna om de är medlem i någon
dövidrottsförening. Övriga Nordiska länder är välkomna att delta, krav är att man måste vara medlem i
sitt nationella golfförbund för döva.

Spelform:

Två dagars spel -36 håls poängbogey tävling och det är en klass för både herrar och damer. Gäller för
max hcp 36 men mellan hcp 36 och 54 är välkommen och spela motsvarande som hcp 36.

Fredag den 30 maj

Du som har bokat logi + golf få spela gratis efter 18.00. Möjlighet finns före 18.00 beroende på om det
finns lediga tider. Ni bokar på www.golf.se och meddelar till Lena Lundh så tar hon kontakt med
Ekarnas GK.

Lördag den 1 juni

Information
Första start – alla startar samtidigt på olika tee med start klocka 09.00.
Möte
Gemensam middag

Söndag 2 juni

Andra start – alla startar från tee 1 efter tid.
Prisutdelning efter avslutad tävling.

Anmälan senast 10 maj

Till Lena Lundh – mobilnr: 0709 390228 mejl: lenalundh36@gmail.com + anmälan i golf.se
mellan 1:a februari till 10:e maj.

Startavgift 120kr

Swish till Mikael Henriksson – 0735 074485
Glöm inte att uppge ditt namn.

Greenfee + boende

Vi har bokat Ekarnas Golfmotell, det är beläget mitt på golfbanan.
Det finns 6 st dubbelrum och 6 st 4-bäddsrum. Totalt är det 36 bäddar.
Lakan, handduk, frukost + slutstädning ingår i priset. Priset varierar beroende på hur många antal personer bokar
boende+ golf. Om vi blir under 30 personer så blir det mer kostnad. Om det blir 36 anmälda så blir det billigare.
Lena Lundh informerar exakt pris efter den 10 maj.
Priset är beräknad för 30 anmälda ( 2 nätter )
Dubbelrum + Greenfee– 1550kr per person
4-bäddsrum + Greenfee –1250kr per person
Endast spel ( Ej boende ) : Greenfee – lördag + söndag 700kr (om vill inspel fredag 100kr)
Senast den 10 maj bokar ni logi + greenfee till Lena Lundh
Inbetalning till Lena Lundh senast den 17 maj.
Bankgiro – länsförsäkringar 9025.03.677.87
Gemensam middag – info kommer senare vår.
Frågor? Ta kontakt med Lena Lundh.

Varmt välkomna!

