
Samtliga tävlingar är öppna för spelare med officiell 
handicap, såväl klubbens egna medlemmar som golfare 
från andra klubbar. I några tävlingar kan även medlemmar 
med klubbhandicap spela. Under veckan premieras inte 
bara de som gör bäst ifrån sig i de enskilda tävlingarna 

utan även de som lyckas bäst sammanlagt i alla tävlingarna 
– vi utser veckans manlige och kvinnliga golfare. Naturligtvis 
har vi HIO-pris om någon lyckas med varje golfares dröm.

Välkommen och lycka till!

Golfveckans tävlingsprogram

Utmana dig själv, träffa nya  

golfkamrater, tävla och ha kul 
på Partilles golfvecka 10–15 juli 2017

HÅLSLAGET – måndag 10 juli
Singeltävling 18 hål där samtliga hål spelas som korthål.
Slagspel scratch i mindre klasser indelade efter hcp.
Även medlemmar med klubbhandicap 37–54 får delta.

GOLFVECKANS TRISSGOLF – tisdag 11 juli
Partävling 6 hål Bästboll, 6 hål Greensome och 6 hål Foursome.
Två klasser; klass 1 slagtävling, klass 2 slaggolf

MOREGOLF OPEN BY GAF – onsdag 12 juli 
Singeltävling 18 hål. Klass A slagtävling, klass B slaggolf, klass C slaggolf  
och klass D 9 hål poängbogey (klass D, endast medlemmar i Partille GK). 
Sponsor: MoreGolf  och GAF   

OLKAS BÄSTBOLL – torsdag 13 juli
Partävling 18 hål Fyrboll/Bästboll.
Klass 1: Slagtävling. Klass 2: Slaggolf.
Sponsor: Olka Golfresor

SHOPRUNDAN – fredag 14 juli
Singeltävling 18 hål. Klass A slagtävling, klass B slaggolf,  
klass C slaggolf  och klass D 9 hål poängbogey (klass D,  
endast medlemmar i Partille GK). 
Sponsor: Partille Golfshop, 09Golf  AB 

KROGRUNDAN, GOLFVECKANS FESTTÄVLING  
– lördag 15 juli
Förhöjd anmälningsavgift, 300 kr/person, inkluderar kvällens fest 
– se särskilt anslag om festen.  
Ingen tävlingsgreenfee för gäster.
Partävling 18 hål Greensome. 
Gemensam klass: Poängbogey. Shotgunstart kl. 11.00.
Prisutdelning sker under festkvällen.
Sponsor: Partille Golfrestaurang, Vatten Gourmet & café

Anmälan och avgifter
Anmäl dig senast kl 15 två dagar före respektive tävling, via www.golf.se,  
i klubbens terminal eller till receptionen på tel. 031-98 70 04.
Anmälningsavgift: 100 kr/person och tävling (förhöjd anmälningsavgift  
till Krogrundan).
Tävlingsgreenfee/pers: 10 och 11/7 180 kr. 12, 13 och 14/7 350 kr.

Klassindelning
Singeltävlingar, hcp: A-klass <14,9. B-klass 15,0–19,9.  
C-klass 20,0–36,0. D-klass klubbhandicap 37–54 endast Partille GK.
Partävlingar, sammanlagd hcp: Klass 1 = <36. Klass 2 = 36,1–72.

Prisutdelning efter varje klass, förutom Hålslaget där den sker när sista bollen kommit  
i mål och Krogrundan där den sker i samband med middagen.

Vi lottar ut Sverigelotter till närvarande som hamnar utanför prisplats. Besök klubbens  
hemsida www.partillegk.se för tävlingsbestämmelser och baninformation.


