Spelarbrev
Hjo S Open 2019
Vi tackar för er anmälan till Hjo-S-Open, som spelas lördag och söndag
27-28 april på Hökensås golfbana. Ni är hjärtligt välkomna hit och vi
hoppas på en fin tävlingshelg.
Hökensås Golfklubb kommer att göra sitt yttersta för att genomföra en
rättvis och utslagsgivande tävling.
Tävlingsledning

Tävlingssamordnare
Domare

Informationstavla

Banan

Jonas Angshed (tävlingsledare)
Lena Arnoldsson
Nicklas Graaf
Thomas Johansson
Leif Johansson (distriktsdomare)
Erland Karlsson (distriktsdomare)

Officiell informationstavla finns vid tävlingskansliet (röda stugan intill
klubbhuset).
Herrar spelar Blå - Gul slinga, totallängd 5775 meter.
Damer spelar Gul - Röd slinga, totallängd 4815 meter.
Herrar spelar 18 hål lördag och 18 hål söndag (totalt 36 hål).
Damer spelar 18 hål lördag och 18 hål söndag (totalt 36 hål).
Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee.
150 meters markeringar på hålen är till centrum green.
Plattor i fairway, vita 200m, gula 150m och röda 100 meter är till centrum av
green.

Banguide

Banguide framtagen av Fredrick Månsson finns och ingår i startavgiften.

Forecaddies

Forecaddies kommer att finnas på följande hål:
Gul 2, klartecken för att slå ut från tee.
Gul 3, klartecken för inspel mot green.
Gul 5, klartecken för att slå ut från tee.
Forecaddies uppgift är enbart att lämna klartecken enligt ovan, grön flagga
används för klartecken och röd flagga när det ej är klart att slå.
Det är alltid spelarens ansvar att hålla ordning på sin boll i spel, eller avgöra
om provisorisk, alternativ eller ny boll skall spelas.

Flaggplaceringar

Flaggplaceringar lämnas vid starten på första hålet för respektive rond. Måtten
anges från greenens framkant och i sidled anges avståndet från greenens högra
eller vänstra sida.

Scorekort

Scorekorten hämtas före start i tävlingskansliet (röda stugan intill klubbhuset).
I anslutning till tävlingskansliet kommer en ”scoring area” att finnas för
inlämning av scorekorten.

Spelform

Slagspel - Scratch

Särskiljning

Särskiljande vid lika resultat om första plats sker genom särspel sk. ”sudden
death”. Särspel för herrar sker på hål Blå 1 och 2 och för damer på hål Röd 1
och 9.
För övriga placeringar (2,3 osv.) gäller delad placering.

Övningsgreen

Övningsgreen vid klubbhuset: Det är tillåtet att putta och chippa på och i
anslutning till övningsgreenen före tävling, begränsningsområde är dom
belagda vägar som omger övningsgreenen.

Priser

Prispengar är 50 000 kr i Herrklassen där fördelning och utbetalning av dessa
sker enligt tävlingsmanualen för Future Series 2019.
Prispengar är 20 000 kr i Damklassen där fördelningen är, 9000 kr, 5000 kr,
3000 kr, 2000 kr och 1000 kr (totalt 5 priser). Utbetalning av dessa sköts av
SGF.
Priser för amatörer är 3 st i Herrklassen och 1 st i Damklassen.

Hcp

Tävlingen är hcp-påverkande.

Startordning

Startlistor finns på www.golf.se. Ev. reservlistor finns på klubbens hemsida
www.hokensasgk.org

Återbud

Utdrag från Spel och Tävlingshandboken: En spelare som är uttagen till en tävling är
skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger.
Till godtagbara skäl för återbud till tävling räknas skada, sjukdom, olycksfall (egna
eller närståendes).

Restaurang

Restaurangen är öppen 07.00-20.00 fredag – söndag och köket stänger 19.00.
Ev. allergi eller andra önskemål meddelas till restaurangen på telefon 0503-162
77

Kansliet

Malin Ingsten och Petra Karlsson, tele 0503-160 59 eller mail
info@hokensasgk.org

