EN NY TÄVLING EXKLUSIVT FÖR ALLA MEDLEMMAR PÅ SIGTUNA GK SOM
STRÄCKER SIG ÖVER HELA SÄSONGEN
SIGTUNA SUPER SEVEN
Kommer du att spela golf fler än 7 gånger denna säsong på en fredag, lördag eller
söndag?
Skulle du vilja tävla mot andra medlemmar för chansen att vinna presentkort i
shopen?
Skulle du vilja tävla mot andra medlemmar för chansen att kamma hem SIGTUNA
SUPER SEVEN- troféen?
Skulle du vilja delta i två tävlingar i sommar och höst där alla tävlanden samlas
efteråt för en gemensamt härlig kväll?
DET HÄR ÄR SIGTUNA SUPER SEVEN
En tävling för alla medlemmar på Sigtuna GK som löper under hela säsongen där
dina 7 bästa resultat spelade under veckosluten ger dig chansen att vinna den
ärofyllda trofén.
Varje veckoslut - möjligt att registrera en 18 hålsrunda poängbogey fredag, lördag
eller söndag. Man kan spela med vem man vill och när man vill.
Anmälan görs till kansliet. Anmälningsavgift är 50kr per gang och måste erläggas
innan rundan.
Efter rundan lämnas det signerade scorekortet till kansliet, om obemannat lämnas
scorekortet i greenfeeluckan till vänster om dörren.
Efter varje helg annonseras priser ut till de 2 bästa resultaten:
1a pris - 40% av insatserna i presentkort
2a pris - 20% av insatserna i presentkort
25% av varje veckas insatser bidrar till en grillfest mitten på säsongen 9 juli, samt en
avslutningsmiddag på klubben 3 oktober.
7,5% av varje veckas insatser bidrar till priser för de två gemensamma tävlingarna.
7,5% av varje veckas insatser bidrar till priset för de 7 bästa resultaten som uppnåtts
under säsongen.
Ju fler som spelar, desto bättre priser! Ju mer du spelar, desto större chans att du
förbättrar dina 7 bästa resultat.
TÄVLINGEN STARTAR 29 APRIL OCH AVSLUTAS 2 OKTOBER - 19 MÖJLIGA
TÄVLINGSHELGER.
TÄVLINGSRESULTAT ANNONSERAS PÅ ANSLAGSTAVLAN OCH PÅ SIGTUNA
GKs FACEBOOK VARJE MÅNDAG.
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