Hej,
Jag ber er som får detta brev att anmäla spel från tee 45 (NB) respektive röd tee (SB)
när ni anmäler er till våra Opaltävlingar.
Varför då – kan ni säkert fråga er (inte alla men en hel del av er)?
Jo, arbetet med att lotta spel och lag samt att till del ordna så att de flesta, i samma
boll, går från samma tee (eller två från tee 53/Gul tee och två från tee 45/Röd tee) blir
avsevärt lättare och snabbare för Åse Krafft (och för mig – som ändå lottar en hel del
tävlingar), för då slipper vi gå in i era anmälningar och justera det.
Vi spelar ju normalt från Tee 53 (NB) och Gul tee från (SB). Men ni har alla, som
fyller 70 år i år eller mer, möjlighet att börja spela från Tee 45/Röd tee. Kom ihåg att
ni då fortsätter med det året ut. Jag vill samtidigt passa på att säga och påminna om
att detta gäller nu enbart vid våra tisdagstävlingar (Opal) plus i vår matchcup (med
handicap). I övrigt gäller 75 år för att spela från Tee 45/Röd tee.
Glöm alltså inte att fylla i (bocka) i rutan med spel från: Val av ”Tee i HCP tävling”.
Se bild nedan:

Men om du inte ska spela från Tee 45/Röd tee – då ska du INTE kryssa i där.

Dessutom ber jag de av er som normalt behöver golfbil (men även om ni någon
annan gång behöver det) att ni bokar golfbil senast på söndag innan kansliet stänger.
Varför då? Jo, även det påverkar lottningsarbetet då klubben inte har obegränsat
med golfbilar.

Med en önskan om ert stöd – det är dock så att flera av er sköter detta bra, men
detta sänds till alla som idag spelar från Tee 45/Röd tee.

Lars Åslund

