Hei igjen folkens!!
Nå er det gitt startsignal for oppstart av våre simulatorturneringer på aktivitetssenteret.
Første turnering starter mandag 30.november med start fra kl. 09.00 (gjelder hver dag).
Det settes opp 1 ny bane hver uke (mandag) med spill fra mandag til fredag.
Seniorgruppa, eller de som kan/ønsker spiller på dagtid.
På grunn av korona situasjonen er det max 4 spillere som kan benytte simulatoren,
og oppholde seg i rommet samtidig.
PS! Hvis det er kun 3 spillere påmeldte til en runde, er dette max spillere denne
runden. Det er ikke tillatt å steppe inn for andre etter påmeldingsfristen er avsluttet.
Det er ikke lov å for besøkende å oppholde seg i rommet under spillet.
Det er viktig å overholde 1 meters avstand.
Tastatur og mus er fjernet og ved bruk av simulatoren er det kun touch-penn som
skal brukes.
Hver spiller må bruke hver sin penn ved endringer o.l. under spillet.
Disse er tilgjengelig i lokalet. Brukte penner skal legges i merket boks for rengjøring.
Andre restriksjoner vil være opphengt i lokalet og må følges til enhver tid.
PS! påmelding til turneringen må gjøres i golfbox (under klubbturnering) der det er
ledig (mandag til fredag).

Hvis noen ønsker å spille flere ganger for å prøve og forbedre resultatet, kan dette
gjøres i ekstra-runden som starter kl. 12.00 på ønsket dag. Sjekk under
klubbturneringer i golfbox.
Før ny runde spilles må ny timeleie betales i henhold til gjeldende satser, samt
tidligere resultat annulleres, og nytt resultat blir da gjeldende.
Gjennom vinteren vil det bli ukentlige turneringer frem til banen igjen åpner i 2021.
Aktivitetssenter ledere vil være ansvarlig for gjennomføringen og ønsker alle av klubbens
medlemmer hjertelig velkommen til å delta.
Det spilles i en klasse dame/herrer (slag) med fullt handicap hvor de 3 beste vil bli premiert
ved avslutning av hver uke.
Ønsker damegruppa å delta med spill på onsdager kan det også settes opp egen
dameklasse hvis det er ønskelig.
Regulering av handicap vil gjøres hver uke, utfra tidligere system. Dette gjelder kun for
simulatorspill.
Turneringsavgift vil være kr. 50.00 pr. bane/uke som dekker premiering.
Timeleie av simulator betales i henhold til gjeldende satser.
All betaling gjøres med VIPPS. Se oppslag!!

Det vurderes også å sette i gang et seriespill, med 2 spillere på hvert lag med spilleformen
(foursome) hvis det er interesse for dette.
Her gis det poeng for seier hvor alle skal møte alle lag.
Vennligst gi en tilbakemelding om deres interesse for dette slik at vi kan planlegge videre.

Vi håper du finner dette interessant da det er en fin måte å holde svingen i gang frem mot
neste vår.
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