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LÆSØUGEN
2018
UGE 30 - 22.–28. juli 2018
Velkommen til 7 festlige sommerdage
Vi har den glæde at byde velkommen til årets LÆSØ UGE - en rigtig festlig uge sammen med
vore sponsorer.
ALLE MATCHER AFVIKLES MED GUNSTART
MED START HVER DAG KL. 8.30
- gælder dog ikke dame- og herredag fredag, se næste side.
TILMELDING til de enkelte matcher skal ske senest dagen før kl. 8.30 – dog skal man være
tilmeldt afslutningsmatchen senest torsdag kl. 8.30.
TILMELDING KAN KUN SKE VIA GOLFBOX og i år skal man også tilmelde sig fredagens dame/
herredag.
Damer spiller hver dag fra rød tee. Herrer spiller hver dag fra gul tee bortset fra
åbningsmatchen, søndag.
MATCHFEE: 50 kr.
AFBUD: ved afbud efter sidste tilmeldingsfrist forfalder et gebyr på kr. 50 kr.
GREENFEE: Alle ikke Læsø Seaside Golf Klub medlemmer skal betale gældende greenfee, det
gælder også fleksmedlemmer.
SCOREKORT: Udleveres kl. 8.00, og spilleren skal være spilleklar på teestedet senest 5 min.
før start.
PRÆMIEUDDELING: Hver dag efter dagens match.
Matchledelsen:
Jan Rulle, mob. 61699610
Gitte Høgh, mob. 61399916
Kaj Sørensen, mob. 23347361
Kontoret tlf. 98498400

Søndag
22.07.18

RØD SØNDAG
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Alle spiller fra rød tee.
Individuel match
Stabelford, der spilles i 3 rækker.

Mandag
23.07.18

BEST-BALL
Match for par. Man spiller sin egen bold fra start til slut.
Den bedste score på holdet tæller som holdets score på hvert hul.
Parmatch, Stableford. Der spilles i 1 række.
Efter matchen tilbyder sponsor 25 % rabat på udstillede varer.
Og der udleveres øl billetter til Marina Park.

& ØSTPORT
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Tirsdag
24.07.18

TEXAS SCRAMBLE
En holdkonkurrence, hvor alle deltagere på holdet slår
ud fra tee.Den bedst placerede bold vælges, og alle holdets
deltagere spiller deres næste slag fra denne position – og så fremdeles.
HVER SPILLER PÅ HOLDET SKAL HAVE MINIMUM 4 GÆLDENDE UDSLAG.
Holdmatch - Der spilles i 1 række.
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Onsdag
25.07.18

NORSK STABLEFORD
Alle spillere tildeles et ekstra "slag" pr. hul, som skal udføres
som et kast. Kastet kan valgfrit udføres overalt fra tee til
green. Kastet udføres med samlede ben og som underhåndskast fra det punkt, hvor bolden samles op. Såfremt
spilleren IKKE udfører sit kast skal han tildeles et straffeslag.
Individuel match, Stableford, der spilles i 3 rækker.

!
Torsdag
26.07.18

FOURSOME
Man skiftes til at slå til den samme bold. Den ene slår ud
fra alle lige numre, makkeren fra de ulige. Parvis eller
individuel tilmelding. Hvis man ønsker tilmelding som par,
gøres dette ved at skrive ønskede partner i bemærkninger
på golfbox. Når/hvis der droppes, skal drop og næste slag
udføres af makkeren til den spiller, der lige har slået.
Parmatch, Stableford, Der spilles i 1 række.

B.T.B

Olie A/S
!
Fredag
27.07.18

!
kl. 10.00
kl. 10:00

DAMEDAG, stableford.
HERREDAG, stableford.
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Lørdag
28.07.18

SCOTCH TWOSOME MATCH.
Par 3 hullerne spilles som greensome (begge spillere slår ud,
derefter vælger man, hvilken bold, man ønsker at spille
videre med). På par 4 og 5 hullerne slår begge ud. Derefter
slås andetslaget til partnerens bold. Derefter vælges, hvilken
bold, der spilles videre med.
Par match, grillen tændes kl. ca. 12.00.
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Hver dag præmie for nærmest flaget på alle par 3 huller – også fredag. Sponsorerne er:
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Læsø Museum

!

LÆSØ ANTIK & retro

Hul 1.

Hul 4.

Hul 12.

Ugens bedste slag fra 1. tee er sponsoreret af

SURPRISE, SURPRISE, SURPRISE, SURPRISE, SURPRISE

