LÄGER I GULLBERGSBRO
30/5-/6 2019

UPPSALA BGK
Hälsar alla ungdomar födda
2006-2014 (OBS! Från 7 år fyllda)

VÄLKOMNA
att spela

UNGDOMS-SM
29-31 juli
På våra banor vid Fyrisån
Vi följer FHMs rekommendationer och uppmanar därför den
som uppvisar minsta sjukdomsymptom att inte närvara vid
arrangemanget.

Mer info och speltips kommer finnas på:
http://www.uppsalabangolf.com

TÄVLINGSDAGAR
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet pga väderförhållanden och/eller högt antal
deltagande.

MOS

FILT

Torsdag 29 & fredag 30 juli
Start kl. 8.30

Lördag 31 juli
Start kl. 9.00

A och B ungdom 2 varv/dag (startar först).
C ungdom och öppen klass 2 varv/dag.
På MOS spelar samtliga spelare med 1 boll,
som tilldelas av arrangören.

A och B ungdom 3 varv (startar först).
C ungdom och öppen klass 2 varv,
spelar på lätta hinder på vissa banor.

ÖVRIGA TÄVLINGAR OCH PRISER
Lagtävlingen är frivillig och har ej SM-status

LAGTÄVLING 3-MANNA

PRISER

Det spelas 3 varv på MOS och 2
varv på FILT. Detaljinformation kommer
på plats i Uppsala. Förbundet delar in lagen.

Pris till spelare i resp. klass med
lägst antal slag totalt över alla
dagar oavsett kön.
Pris till bästa USM-klubb
Pris ”Lucky looser”. Spelare som inte vunnit
något annat pris får vara med i en utlottning

TRÄNINGSTIDER

STARTAVGIFTER INDIVIDUELLT

Fri träning måndag till lördag 8-21
STÄNGT för allmänheten MOS måndag-onsdag 8-12
STÄNGT för allmänheten FILT fredag 12-18

Båda underlagen och lagtävling 600kr
Om endast ett underlag 300kr
Om endast lagtävling 50kr

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra
spelordning/träningsordning vid behov.

Startavgiften sätts in på
Uppsala BGKs Bankgiro: 5115-8285
senast 20 juli. OBS! Maila samtidigt
vilka spelare inbetalningen avser till
uppsalabangolf@gmail.com

KLASSINDELNING

ANMÄLAN

Flickor A och Pojkar A: Födda 2006-2007
Flickor B och Pojkar B: Födda 2008-2009
Flickor C och Pojkar C: Födda 2010-2014

Senast den 20 juli via HCP-Online
Klubben anmäler spelare i HCP-online

Öppen klass: Födda 2006-2014
Spelas på lätta hinder. Om många anmälda kan den komma att indelas i pojk- och flickklass.

