
President Cup Hua Hin 1. mars 2021

Royal Hua Hin inviterer til en mini Ryder Cup, denne gangen stiller Finland med fullt lag på 26
spillere, det klarer ikke vi alene og stiller derfor med et lag som kalles Allstars. Da inviterer vi 
de som vil og danner et lag av det.

Vi håper da at så mange som mulig melder seg slik at vi kan få anledning til å være med på 
dette. 

Teeoff er mandag kl. 11.00, vi deler oss i 3 grupper der vi starter likt fra hull 1, 7 og 13. 
Fremmøte senest kl. 10.00

Det vil bli forsøkt så nøye det er mulig at de enkelte ballene har så likt hcp som mulig, hvis 
stor forskjell forsøker vi å korrigere dette så rettferdig som mulig. Utgangspunktet er at vi da 
spiller scratch.

Pris:
1.300,- bath som inkluderer greenfee, caddyfee, 2 øl, buffe og premie.
Det er anledning å dele golfbil, denne kommer i tillegg på totalt 600,- bath. 

2 mann fra hvert lag i en ball, vi spiller 3 forskjellige spilleformer på følgende måte;

Hull 1-6, Bestball, beste scoren fra en av spillerne er lagets vinner av hullet fører 1 poeng, 
   deles hullet så er det ½ poeng til begge lag.
   Det er ikke ballplassering, spill ballen som den ligger.

Hull 7-12, Scramble, 2 tellende utslag hver, ballen som velges markeres, ballen kan rengjøres
     og plasseres innenfor 1 scorekort. Begge spillere spiller hver sin ball videre, velger 
     således beste ball igjen osv. til de har hullet ut. Vinner av hullet fører 1 poeng, ved 
     deling ½ poeng til hvert lag.

Hull 13-18, Matchplay, vinner en opp, deling osv. Det er foreløpig ikke avklart om det spilles 
        en mot en eller bestball prinsippet.
       Det er ikke ballplassering, spill ballen som den ligger.

Mer detaljert info vil komme når lagoppsettet sendes ut.

Send påmelding til steingg@icloud.com innen onsdag 24. februar klokken 17.00

Husk å oppgi;
- Hcp
- Skal ha bil eller ikke.

Vi vil forsøke å sette sammen så de som ønsker bil, men litt avhengig av hcp, også av hensyn 
til hvilket hull dere starter i fra.

Stein 
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