
 

 

                 Inbjudan till EnjoySkoj seriespel inomhus  
                  

              för 2-mannalag i golf på 
 

   GOLFSIMULATORER    
                          Våren 2018 
 

Seriespelet beräknas att starta vecka 3 och spelas hos oss på ENJOY i Birsta och våra Golfsimulatorer. 

Varje serie kommer att innehålla 5 – 6 lag där man möter varandra två gånger. Vi kommer att placera in 

lagen i divisioner utifrån föregående säsongs placering samt titta på nya lags spelares kvalité. Serien spelas 

med en omgång varannan vecka. Varje match spelas över nio hål på olika banor varje omgång. Lagets 

totala antal slag på de nio hålen läggs ihop och det lag som har lägst antal slag vinner matchen och får två 

poäng. Vid lika antal slag blir det en poäng till varje lag. Alla fyra spelarna i en match spelar på samma 

simulator och hemmalaget slår ut som nr. 1 o 3 och bortalaget som nr. 2 o 4. Matcherna tar c:a två 

timmar att spela. På anmälningsblanketten kan ni fylla i vilken vardagskväll ert lag helst vill spela på. Vi 

spelar i första hand Måndag – Onsdag kvällar. Varje lag får innehålla max 6 spelare och man behöver ej 

vara aktiv golfare eller ha grönt kort för att vara med i något lag i dessa serier. När ni anmäler laget ska ni 

fylla i lagets namn samt namnen på de spelare som tillhör laget, om någon är med i någon klubb och vilket 

handikapp personen har. Men man behöver som sagt inte ha grönt kort för att vara med i dessa serier, 

det går jättebra ändå. Vi kommer att sätta ihop lagen i divisioner efter hur bra ”golfare” varje lag har. Dom 

lag som placerar sig som 1:a och 2:a i varje grupp kommer att spela ett slutspel till våren om vilka som blir 

årets Golfmästare! 
 

Varje spelomgång vinner det lag som har lägst antal slag i sin grupp ( 5 - 6 lag ) ett presentkort på ½ 

timme golf vid valfritt tillfälle hos oss på ENJOY i Birsta. 
 

Till våren när alla serierna är färdigspelade kommer det att bli en individuell cup-tävling för alla golfare, 

mer om detta kommer under säsongen.  
 

Spelinformation. 
Matcherna spelas från amatör tee. 

Ingen vind. 

Green-speed , medium. 

Puttar skänkes (gimmies) inom 3 meter. 

Spelare kan bara tillhöra ett lag. 
 

Anmälan och Startavgift. 
Anmälan sker till oss på Enjoy Bowling Birsta.  

Mail: bowlingkjelle@telia.com  

Anmälan ska ske senast Fredag 5 Januari !  
I samband med 1:a matchen betalas anmälningsavgiften 200:- per lag. 

Matchavgift 250:- per match och lag betalas vid  varje matchtillfälle. 
 

Med golfhälsning ! 
Kjell Ohlsson  Enjoy Bowling Birsta      Tel. 070-5101090.                  www.enjoybowling.nu  

http://www.enjoybowling.nu/

