GOLFUTVALGET

Til
- Bedriftsidrettslag i Østfold

Rolvsøy, 29. januar 2014

INVITASJON TIL ØSTFOLDSERIEN I BEDRIFTSGOLF 2014
Østfold Bedriftsidrettskrets ønsker alle bedriftsidrettslagene i Østfold velkommen til å delta i
golfserien 2014.

NYTT I ÅR - EGEN 9-HULLS SERIE
En ni-hulls serie vil starte senere på dagen (antatt ca. kl 1800) slik at flere spillere får bedre
muligheter til å delta i forhold til jobbe-tider etc.

Frist for påmelding og innsending av skjema om dispensasjoner er 5. mars 2014
Søknadsskjema for dispensasjoner og lagsamarbeid, samt regelverk for serien ligger på vår
internettside www.bedriftsidretten.no/ostfold. Kan også fås oversendt ved å kontakte
kretskontoret tlf. 46 81 50 40.
Dispensasjonsgebyr er kr 100,- pr. spiller.
Deltakeravgift er kr 1200,- og ev. dispensasjonsgebyr faktureres i etterkant umiddelbart
etter påmeldingsfristens utløp.







Hver bedrift kan melde på et – eller - flere lag. (Hver bedrift kan sette opp 10 ansatte
på vedlagte påmeldingsskjema pr. lag) Det spilles 4 – fire – på lag, hvorav 3 er
tellende.
To eller flere bedrifter kan søke samarbeid.
Laveste tillatte alder er 16 år.
Spillere med EGA Handicap kan delta
NGF’s regler for slagspill og stableford gjelder. Lokale regler må selvsagt følges.
Spillelisens for 2014 må være i orden. Bruk golfbox.



Ved mange påmeldinger kan klassen deles opp i grupper.





Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3

Slagspill
18 hull
Stableford
18 hull
9 hulls serie ”Stableford”

Vi gjør oppmerksom på at det må oppgis hvilken golfklubb alle spillere er medlemmer av.

29.01.14 Side 2
For en lettere gjennomføring av bedriftsserien, vil matchene fortrinnsvis spilles på mandager.
Vi må muliges øke med noen flere spilledager hvis det blir for mange starttider samme dag.
Vi regner med å starte serien først i mai.
Avslutningsturnering med premieutdeling. Sted og tid kommer vi tilbake til senere.
I tillegg til påmeldingsavgiften kommer greenfee som betales direkte til banene og et tillegg
for finalespill. Virksomheter uten bedriftsidrettslag må registrere seg som bedriftsidrettslag
gjennom Østfold Bedriftsidrettskrets og ha innbetalt medlemskontingent til kretsen før de kan
delta. Orientering om dette fås ved henvendelse til bedriftsidrettens kontor.
Vennligst returner vedlagte påmeldingsskjema til:
Østfold Bedriftsidrettskrets
Dikeveien 28
1661 Rolvsøy
E-post : annemarie.iversen@bedriftsidrett.no
Tlf 46 81 50 40
Invitasjonen finnes også på vår nettside www.bedriftsidretten.no/østfold
HUSK: Påmelding og innsending av ev. dispensasjonsskjemaer innen 5.mars.

Vennlig hilsen
ØSTFOLD BEDRIFTSIDRETTSKRETS
Anne-Marie Iversen
Daglig leder
Vedlegg: Påmeldingsskjema

Østfold Bedriftsidrettskrets
www.bedriftsidretten.no

PÅMELDINGSSKJEMA GOLFSERIEN 2014
Kun ett skjema pr. spillende lag.
LAGETS NAVN: ____________________________________________________________
Bedriftens navn: _________________________ Adresse: ____________________________
Postnr. ________________ Sted: _________________________ tlf.:____________________
Ønsker å delta i følgende klasse: (sett ring rundt det som ønskes)
Slagspill 18 hull

Stableford 18 hull

9 hulls serie Stableford

Kryss av for ønsket hjemmebane
Onsøy / Skjeberg / Mørk / Evje / Halden / Borregaard / Gamle Fr.stad/ Huseby & Hankø / Hvaler
OPPMANNENS NAVN: ________________________________Fødselsdato_____________
E-postadresse oppmann:__________________________ VIKTIG !!! Hcp ________
Medl. Golfklubb________________________
ADRESSE: _________________________________________________________________
POSTNR.:_____________________STED:________________________________________
TLF: priv___________________________________arb:_____________________________
MOBIL:____________________________________FAX:____________________________
NAVN PÅ ANSATTE SOM KAN SPILLE PÅ LAGET I TILLEGG TIL OPPMANN .
Navn

Medl.golfklubb

1.:__________________________________________ HCP:________ ___________________
2.:__________________________________________ HCP:________ __________________
3.:__________________________________________ HCP:________ ___________________
4.:__________________________________________ HCP:________ __________________
5.:__________________________________________ HCP:________ __________________
6.:_________________________________________ _HCP:________ __________________
7.:_________________________________________ _HCP:________ __________________
8.:__________________________________________HCP:________ __________________
9.:__________________________________________HCP:________ __________________

Sendes innen 5. mars til: annemarie.iversen@bedriftsidretten.no

eller pr. post til: Østfold Bedriftsidrettskrets, Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy

