Regler för Club 60 Rydö GK 2020.
*Alla medlemmar som under året fyller 60 år eller äldre är välkomna at ssela så Måndagar.
* Starttid för d8 hålssselarna och h hålssselarna se Club 60 starttider så Rydö GK hemsada Taderna kan ändras.

Kom a god td före lotnangen
* Startavgaft är 20 -, valket utgör förstärknang vad höstens avslutnangsgolf.
* Två golfvärdar har hand om start enl. en lasta usssat så Club 60 s anslagstavla.
*Deltagare fyller a scorekort och markerar om man ämnar ssela h el. d8 hål. Vaktgt at ofcaellt hcs och rät ssel
hcs noteras. Sseldatum skall noteras så scorekortet. Om någon herre sselar från röd tee så noteras det så
scorekortet.
* Scorekort samt startavgaft lämnas tll veckans golfvärdar som a san tur överlämnar startavgafterna tll Club 60 s
kassör Chraster Bengtsson alt tll recestonen så Rydö GK.
* Golfvärdarna lotar bollsammansätnang.

* 3-bollar går ut före 4-bollar. Dagens golfvärdar blandar de som sselar h hål med de som
sselar d8 hål. Alltså 3 st som sselar d8 hål och d st som sselar h hål. Efter hål h så
fortsäter 3 bollen at ssela färdagt san runda. Scorekortet ska sagneras för den som sselat
färdagt sana h hål av en markör.
* Efter avslutad runda läggs scorekorten, som sagnerats och uträknats, a Club 60 s låda a anformatonsrummet.
* Startar man som ”h hålare” skall resultatet räknas som at man sselat h hål, även om man sselat d8 hål.
Detsamma gäller för de som anmält at ssela d8 hål då skall resultatet räknas så d8 hål.
Om man av någon anlednang bryter och betalat sana 20 kr. skall scorekortet ändå lämnas an och man får
tllgodoräkna sag närvaron för den dagen.
* Antalet segrar så h hål ress. d8 hål samt a dam ress. herrklassen summeras vad säsongsslut.
* Vad avslutnangsgolfen tll hösten delas sras ut tll bästa dam och herr under säsongen.
* För at få del av subventonerat sras vad årsavslutnangen krävs at man sselat vad manst d0 Club 60 tllfällen under
året. Har man sselat 5-h ggr får man betala d00 - utöver subventonerat sras. Har man sselat mandre än 5 ggr
betalar man fullt sras.
* Pras delas också ut tll de som deltagat fest gånger under året.

