
 

Jubileumsturerningen 11. – 12. februar 2016 

Foreningen Nordmenn i Hua Hin (NiHH) er blitt 5 år og vi synes det er hyggelig å 

invitere medlemmer til en sosial og forhåpentligvis spennende Jubileumsturnering i golf. 

En turnering der inviduelle spillere kan få sine utfordringer samtidig som dette er et 

lagspill, og det viktigste er å ha det morro sammen. Det vil bli premieutdeling i 

klubbhuset, men hovedpremiene vil bli overlevert under en sermoni på selve 

Jubileumsfesten 13. februar, hvor vi håper så mange som mulig vil være tilstede. 

Så ikke nøl, meld dere på, vi håper med dette å ha tilpasset spilleformen for alle 

kategorier spillere. 

2 mannslag på Springfield A og B. 

Første start den 11. februar klokka 10:16 

Seneste oppmøte klokka 09:30 

Første start den 12. februar klokka 09:36 

Seneste oppmøte klokka 09:00 

Det spilles 4 x 9 hull med forskjellige spilleformer. Spilleformer er: 

Hull 1 - 9 første dag. Bestball: Tomannslag og spiller hver sin ball. Lagets beste resultat 

på hvert hull teller. 

Hull 10 - 18 første dag. Texas scramble, laget består av de samme to spillernee. Alle 

spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte 

ballen som spilles slik den ligger. Øvrige baller plukkes opp, deretter dropper spillerne i 

valgfri rekkefølge innen en køllelengde, ikke nærmere hullet, fra den best plasserte 

ballen og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i 

bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og 

laget fortsetter til neste hull. Det spilles Stableford, og lagene får 25% tildelte slag av 

sammenlagt hcp. Min. 3 utslag pr. spiller. Poengresultat regnes hull for hull med vanlig 

hensyn til indeks. 

Hull 1 - 9 andre dag. Bestball lik første 9 dag en. 

Hull 10 - 18 andre dag. Individuell stableford. 2 mannslaget fortsetter sitt lagspill, 

sammenlagt score er tellende og legges til øvrige poeng man har bygget opp. 



Det laget med høyest sammenlagt poengsum etter to dager vinner. 

 

       

 

NB! Det er kun medlemmer av NiHH som har anledning å delta NB! 

Greenfee pr. runde 1800 THB - Caddiefee 300 THB 

Bil 750 THB - 2 pers pr bil 

Begrenset antall plasser, først til mølla gjelder. 

Turneringsavgift 300 THB tilsammen for begge dager pr. person. 

Påmeldingsfrist 9. Februar 2016 klokka 20:00 

  

Påmelding ved å sende E-post til Yngvar, yngvarrydland@me.com 
 
Oppgi navn og hcp på begge spillere, melder du deg på alene vil turneringskomiteen sette 
sammen laget for deg. 

 

 

Mvh. 

 

Turneringskomiteen  
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