Lykkeboden – Sissenerturnering Mar Menor
Mandag 25. mars inviterer NSG sin tittelsponsor Sissener til en spennende og hyggelig lagturnering,
med påfølgende «Lykkeboden After-golf», middag, premieutdeling og «Gavedryss».
Alt for den høflige startkontingent 10 EUR
(Betales med å «Vippse» kr 100 til 92828015 (Espen Olafsen) eller 10 EUR kontant til Espen Olafsen i
løpet av lørdag aften (Velkomst-middagen)
Lagkonkurranse: 3 eller 4 spillere på laget som består av spillerne i den «ballen» de er satt opp for
«innspillsrunden» mandag, uten hensyn til forskjell i klasseinndeling og bane.
Format: Shamble, som begynner med at alle spillere på laget slår ut fra teestedet. Laget velger det
beste utslaget og slår videre derfra på hver sin ball til den er hullet ut.
De tre laveste NETTO slag-score pr hull teller i lagkonkurransen.
Spilleren med lavest hcp er lagets kaptein og sørger for at alle skriver sitt eget scorekort så pent som
mulig og lever samlet. (GolfBox «regner» ut samlet resultat.)
En investering i golfglede.
I god Sissener-investeringsånd blir pengene som kommer inn i turneringen satt i et eget
«Lykkebioden»-fond i Vinnerlagets navn (Alle deltakere på vinnerlaget som har betalt startkontingent
får hver sin andel i fondet.)
(Fondsavkastning sjekkes før vi spiller neste runde av «Lykkeboden» i 2020 – på Mar Menor)
Ekstra slag kan kjøpes på forhånd eller underveis i spillet.
5 - Fem - «Vandrende» Mulligans for 10 EUR pr
(Betales med å vippse kr 101 til 92828015 (Espen Olafsen) eller betale 10 EUR kontant til Espen
Olafsen i løpet av lørdag aften (Velkomst-middagen))
Lykkeboden After Golf mandag kl 19:00 i Clover Pub
-Gratis «Lykkerus-brus» (Bonger blir utdelt som gjelder som betaling i Clover Pub)
-Informasjon om Sissener
-Lett «Lykketerapi» og golfrelatert munterhet
Lykkeboden Bankett, mandag kl 20:00 i hotellets festsal.
-Bespisning
-Informasjon om Sissener
-Premieutdeling
-Gavedryss
Premiering NSG:
«Er det mulig» - cash
Hatten - Cap
Premiering Sissener
Premier til de tre beste lagene. – Utstyr.
Gavedryss – div / vin

