
Goopen 2005 
Plats: Idre GK  
 
Datum: 4/8-7/8 (vecka 31)  
 
Kostnad: 
Alt 1: Kostnad 1700: - 
           3 nätter / 3 frukostar / 1 middag (fredag) / 1 3-rätters ( lördag )    ( 825:- ) 
           3 greenfee + buss till och från golfbanan fredag och lördag         ( 720:- ) 
           Matchtröja / priser / gravering av pokal                                          ( 155:- ) 
 
Alt 2: Kostnad 2000: - 
           3 nätter / 3 frukostar / 1 middag (fredag) / 1 3-rätters ( lördag )    ( 825:- ) 
           3 greenfee + buss till och från golfbanan fredag och lördag         ( 720:- )  
           Matchtröja / priser / gravering av pokal                  ( 155:- )                            
           Separat lagtävling Scramble torsdag eftermiddag greenfee + pris                              
( 300:- ) 
 
Alt 3: Vid tidigare ankomst är priset för logi och frukost 125:- och greenfee 290:- 
 
Priser: Medtagna sponsorpriser kan lämnas vid inkvarteringen under torsdagen.  
 
Toppen: Det kommer att vara möjligt att spela på vinnare av hela turneringen, spelet 
kommer att tas emot på torsdag kväll (mer info i Idre).   
 
Tävlingsregler:   
Singeltävlingen slag minus handikapp (slopen räknas) avrundas uppåt. 
Lagtävlingen matchspel, slag minus handikapp (slopen räknas).  
Exempel: Dalle hcp 7, Tom hcp 18 vid detta tillfälle får Tom ett slag extra på hcp-
hålen 1-11 (18-7=11) alltså de elva svåraste hålen har Tom ett extra slag på.    
   
Tävlingsmoment: Singeltävling, lagtävling men även long drive och närmast flagg 
den tredje rundan. 
 
Tävlingsrundor: Runda 1 & 2 spelas under fredagen. Avslutnings runda spelas 
lördag. 
  
Anmälan :  Preliminär  Måndagen den 13 juni. 
 Pengar betalda på konto  senast den 4 juli. 
 För information om konto nr. Kontakta Tom Wester. 

Det är mycket viktigt att anmälan och inbetalning av pengar sker i tid. 
 

 
Vid eventuella frågor ring eller maila: 

Tom  tel: 08 - 647 55 69 / 070 - 632 32 85  turek@spray.se 
 Tuna  tel: 08 - 656 55 76 / 070 – 745 34 63 tuna_21@hotmail.com   
 
För information om logi: www.sporthotellet.se  
För information om Idre GK: www.ifgk.net 
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