Invitasjon til
Region Tour – Sirdal Open
Lørdag 25. juni og søndag 26. juni 2011
Spilleform:

36 hulls slagkonkurranse uten handicap fra gul tee for damer og hvit tee for herrer

Påmelding:

I Golfbox i perioden 26. mai til 22. juni kl. 12.00.
Ved mer enn 52 spillere vil vi ha to starttider – ca. kl. 08.00 og kl. 13.00

Klasser:

Det spilles i to klasser – damer med handicap mellom +5,0 og 22,2 hvis alder er minst 13
år, og herrer med handicap mellom +5 og 18,4, hvis alder er minst 13 år.

Startavgift:

Startkontingent er kr 500,- som betales inn før start på lørdag. Kan også ordnes på fredag
ettermiddag/kveld – Kvæven Infosenter

Innspill:

Starttid reserveres i Golfbox. Innspill fredag 24. juni – pris kr. 150,-. Tidligere samme uke vil
innspill koste kr. 200,-.

Plasseringer:

Ved lik score avgjøres plasseringer etter siste 18, siste 9, siste 6, siste 3 og siste hull.
Delt 1. plass avgjøres ved hull for hull play-off. Vi starter på hull 9 og deretter hull 1, 2, 5….

Kvote:

Turneringen gir to kvalikplasser til NC Mørk GK

Premiering :

Minst tre premier i hver klasse. I tillegg vil vi på lørdag premiere for “longest drive” (hull 3) og
søndag for nærmest hullet (hull 9). Premieutdelingen blir søndag ettermiddag på Kvæven
Infosenter.

Faciliteter:

SFGK har et lite klubbhus og terrasseområde ved DR. Her selger vi kaffe, mineralvann, vafler,
baguetter og div. golfutstyr både fredag, lørdag og søndag. Under Region Tour vil vi også bruke
Kvæven Infosenter som base, det ligger ca. 100 m nord for DR området, jfr. kart. Der vil være
åpent fra fredag ettermiddag og under hele turneringen. Her vil registreringen foregå og all
nødvendig dokumentasjon til turneringen bli utlevert. Resultatservice i golfbox vises på liten
skjerm ved klubbhuset og på storskjerm på infosenteret.
Her kan du få kjøpt både kald og varm mat.

Annet:

SFGK sin DR er 180 m lang og er ikke egnet for slag med “wood” og “driver”. Vi kan tilby
gressutslag for “driver” og wood” til høyre for DR. Under kontrollerte forhold kan du her slå
mot treningsbanen (mot rødt flagg) opp mot 270m.
Ved mer enn 52 deltakere vil vi ha to starttider.
Vi gjør oppmerksom på begrenset utvalg av varer i proshop.
Lørdag kveld inviterer vi til et fellesarrangement på Sirdal Høyfjellshotell med middag og
underholdning, og vi håper at flest mulig benytter seg av dette tilbudet.

Sirdal Fjellgolf
Kvæven
post@sirdalfjellgolf.no
91380335

Turneringsansvarlig:
Finn Roy Bakken
frb@sirakvina.no
91380335

Overnatting i Sirdal:
•

Sirdal Høyfjellshotell. Se eget vedlegg. booking@hotel.as www.hotel.as
Tlf . 38 37 74 00
Andre overnattingsmuligheter:

•

•
•

Sageneset Feriesenter. Ligger i idylliske omgivelser på en halvøy mellom Tjørhom og
Solheim og tilbyr overnatting i koselige hytter. Feriesenteret har innendørs basseng
og sauna samt utendørs vannsklie. Ca 15 km fra golfbanen.
feriesenter@sageneset.no www.sageneset.no Tlf.:38 37 13 00
Haugen Hytteutleie og camping. Familiedrevet hytteutleie på Haugen, med
tilhørende kafeteria og kiosk. Flott adkomst til golfbanen som ligger like ved.
h-kio@online.no Tlf.: 38 37 12 83
Suleskard fjellsenter tilbyr overnatting i hytter og er et ypperlig overnattingssted for
de som vil oppleve Suleskarvegen og Lysefjorden. Ca 9 km fra golfbanen.
fjellsenter@suleskard.no Tlf 38 37 11 13
For ytterligere informasjon: www.sirdal.no

Vi anbefaler å være tidlig ute med bestilling av overnatting.
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