
Eesti Golfiselts Rootsis
Estniska Golfföreningen i Sverige

EGR-mästerskapet 2019 spelas 24-25 augusti på Ombergs GK

Spelregler enligt följande:
 Dam, Herr, Senior och Veteran-klass spelas brutto, och i varje klass

erhåller de tre bästa pris i form av pokaler eller dyl.
 Förutsättningar för att få delta: Att man är medlem i EGR, med hcp 

36 eller lägre, att EGR:s årsavgift är betald samt att man under året
deltagit i minst en SEO-tävling.

 Tävlingen spelas som slaggolf (max slag per hål = par+5) utan 
handicap.

 Avståndsmätare är tillåtna.

Klassindelning:
 Alla damer spelar i Damklassen och från röd tee.
 Herrar upp till det år man fyller 54 år, spelar i Herrklassen och från 

gul tee.
 Herrar mellan det år man fyller 55 år upp till det år man fyller 64 år,

spelar i Seniorklassen och från gul tee.
 Herrar från och med det år man fyller 65 år, spelar i Veteranklassen 

och från röd tee.
 Inga avsteg från ålder och kön som klasstillhörighet, medges.

Från prisbordet (som utgör ett komplement till mästerskapet):
 Börjar vi med segraren brutto, oavsett klass.
 Därefter går vi vidare med resultatlistan netto, oavsett klass.

Vi har bokat starttider enligt följande: 
Lördag från tee 1 kl.13.10 - 14.20, alla startar från tee 1. 
Söndag från tee 1 och tee 10 kl. 08.50-09.20 
De som startar på 10-an har sedan starttider på 1an kl.11.00-11.30.

På söndag serveras det frukost från kl. 07.00

Årsmöte
Vi försöker hålla årsmötet på lördagen innan välkomstbubbel och 3-
rättersmiddagen som serveras kl. 20.30 i lilla matsalen. Måltidsdryck ingår
ej. 

Meny: Vi återkommer om detta närmare speldatum.

Prisutdelningen är i klubbhuset efter avslutat spel på söndagen. 

Golfbilar kan bokas i förväg, (200:-/dag) så hör av er om ni behöver åka i 
en.

Kostnader:

Ankomst fredag
Check in efter kl 15:00.
Enkelrum: 1150:-
Dubbelrum: 850:-/person

1 övernattning och 1 frukost.

Lördag-söndag:
Golfare med del i dubbelrum: 2545:-/person
Golfare med enkelrum: 2845:-/person
1 övernattning, 1 frukost, 2 greenfee, 3-rätters middag lördag kväll, 
välkomstdrink. Dryck till maten enligt eget val. 

Icke golfare: del i dubbelrum 1695:-/person
1 övernattning, 1 frukost, 3-rätters middag lördag kväll, välkomstdrink. 
Dryck till maten enligt eget val. 

Alla dessa kostnader faktureras till er från EGR. Förutom kostnaden för 
drycken till maten som betalas direkt till hotellet.

Sista datum för inbetalning är 1 augusti.

Anmälan: Till Mats Adamson, mailto:mats@meraera.se före 15 juli.
För frågor ring 0705-278412.

EGR-M priser
Vi hoppas i alla fall på, att samma fina samling företag som var med och 
sponsrade EGR-M 2018 också ställer upp i år. Givetvis är nya sponsorer 
välkomna. 

Vi i styrelsen önskar er alla välkomna!

Peter Aasa    Mats Adamson   Jennie Andersson   Rein Kotkas   Irma Roos 
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