
RÖDA KORSETS KATASTROFGOLF 
 

Söndag 26 september 

Kungsbanan 

Kanonstart kl. 11.00 
 

Tävlingsavgift 40€/lag 

I startavgiften ingår en närmast hål tävling och  

pris till alla som träffar greenen på hål 1! 

 

Andra chansen på hål 1 

Om du missar greenen får du en lott av tävlingsfunktionären.  

Lottdragning sker på prisutdelningen. 

 

Gästspelare betalar greenfee och tävlingsavgift.  

(intäkter från greenfee från gästspelare går 50% till Röda korset) 

 

Spelform: Irish Greensome Poängbogey 

Tee: Herrar spelar från tee 56 och damer från tee 48. Herrar över 70 år får 

spela från tee 48, och damer över 70 år får spela från tee 38. Pojkar som är 12 

år eller yngre kan välja att spela från tee 48. Meddelas vid anmälan. 

 

Anmälan senast torsdag 23 september kl. 12.00 till receptionen  

eller via Golfbox tävlingsmodul - 

https://www.agk.ax/tavla/tavlingskalender#/competition/2997987/info. 

 

 

 

 

      

 

 

    Sunds avdelning 

https://www.agk.ax/tavla/tavlingskalender#/competition/2997987/info


Irish greensome liknar ”vanlig” greensome, dvs man spelar vartannat slag. På 

par 3 hål är det exakt likadant, båda slår ut och man väljer den bästa bollen och 

spelar vartannat slag tills bollen är ”hålad”. 

På par 4 hål och par 5 hål är det däremot skillnad! Båda spelare slår ut varsin 

boll, därefter byter man boll så att båda spelar ett slag på medspelarens boll 

och först därefter väljer man den bästa bollen och fortsätter spela vartannat 

slag på den bollen. 

 

Problem med utslag? Här får man omslag! Köpes innan start 

i samband med betalning av tävlingsavgiften! 
 

Tävlingens specialiteter 
 

MULLIGAN 

Köp mulligans till laget före ni startar!  

De kan enbart användas vid utslag och då räknas inte det förra slaget.  

 

5 mulligans för 10 €  

10 mulligans för 20€ 

 

RÖDA KORS-OMSLAG 

Köp omslag till laget före ni startar!  

Om man slår ett slag som man inte är nöjd med, kan man slå ett nytt på hela 

spelfältet och då räknas inte det förra.  

 

Köp 10 omslag för 20€ 

Köp 20 omslag för 40€  

 

 

Alla intäkter går oavkortat till Röda Korsets Katastrofhjälp! 

Dahlmans och Ålandsbagaren bjuder på korv och bulle! 

 

 

Röda Korset och tävlingskommittén önskar alla en trevlig dag!  


