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Välkommen till JH Best Ladies
7 - 8 september 2019 på
Storsjöbygdens Golfklubb
Storsjöbygdens GK bjuder in länets damer att vara med på årets roligaste lagtävling.
Tävlingen spelas över två dagar, 7 – 8 september i lag där man måste vara minst fyra
personer i ett lag. Upplägget är liknande det som används vid Solheim cup och alla
lagmedlemmarna behöver inte komma från samma klubb.
Tävlingen är uppdelad i tre deltävlingar där respektive tävling läggs in i GIT. Lagens
totala nettoresultat blir slutresultat.
Lördag 7/9: Första start: kl 08:00, 2x2 spelare/lag 18 hål slaggolf,
fyrboll (bästboll). Andra start: ca kl 14:00 efter lunch. 2x2
spelare/lag 9 hål, greensome.
På kvällen hålls en gemensam middag för alla lagen på
Storsjöbygdens restaurang kl 19. Mingel från kl 18 då baren öppnar.
Söndag 8/9: 4 spelare/lag 18 hål, slaggolf, singel.
Boende Boka i tid!!
Nordanberg (intill golfbanan) 4 fyrabäddsstugor med servicehus och
fem dubbelrum med gemensam dusch. Ring och boka på
tfn 070-692 48 09 eller maila erica@nojesbruket.se, ange Best
Ladies. Se även på deras hemsida http://nojesbruket.se/
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Långänge B&B (3 km) 6 – 8 bäddar i annex med kök. Boka på
tfn 070-361 78 30, ange Best Ladies. Se hemsidan
https://www.bedandbreakfast.eu/bed-and-breakfast/tandsbyn/langange-bedbreakfast/584937/

Mer information om tävlingen på Jämtland-Härjedalens Golfdistrikts
sidan http://www.jhgolf.se/tavling/oppna-banor/
Vid frågor ring Ingrid Wikberg, tfn 070-394 27 78.

Välkommen till Storsjöbygdens GK till en härlig
helg med golfande damer från hela distriktet.
Maud Eriksson, Eva Grundberg, Moa Gustavsson,
Marita Bardosson-Svedberg, Ingrid Wikberg
2019-06-30 Kompletterande uppgifter
Anmäl laget via GIT samt maila till kansli@sbgk.nu lagnamn, deltagare med golfid
senast den 29 augusti. Uppge i anmälan också vilka som spelar partävlingarna på
lördagen då det är samma par hela dagen. Anmäl vilka som deltar vid middagen
lördagkväll samt ev allergier.
Priser
Anmälningsavgift 600 kronor/lag (150 kronor/deltagare)
Daggreenfee inkl lunch 350 kronor/deltagare/dag
Middag lördagkväll 250 kronor exkl dricka.

