
Önskad starttid

/samåkning

Golf-id: Efternamn Förnamn
Tidig/Sen/
Samåkning Örebro CG&CC Ängsö    GK
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Telefon:

Ängsö GK: Björn Axelsson, e-post:  info@angsogolfklubb.com 
Anmälan skall vara insänd senast fredagen den 26  aug. 2022  klockan 17.00

Startlista publiceras på mingolf.se  senast den 2 september

Mejla in denna lista (går att fylla i på webben och mejla in direkt) (i pdf format)  till :
Örebro CG & CC: Lars Kristoffersson,  e-post:  kristoffersson02@gmail.com

Lagledare:

Anmälningslista till "MsV H65 Avslutningstävlingar 2022"
 Tisdag den 6 sept. på Örebro CG & CC (Gustavsviksbanan) och på Ängsö GK.

Spelare: Spelplatser:

Insänt den:
För lag:

Anmälan görs lagvis, med angivande av lagnamn samt spelarens namn och golf-ID.
Rätt att delta har alla som någon gång under säsongen representerat sin klubb i MsV H65-seriespel. 

Två tävlingar,Två spelplatser. Gradera önskad spelplats genom en 1:a och en 2:a i rutorna nedan.
Vid överanmälan på en spelplats kan spelare flyttas till annan spelplats.

Spelare som önskar delta på Örebro CG kan även önska sen/tidig start samt ange om man samåker
med någon (ange då 1 för bil 1, en 2 för bil 2 osv).

Vid överanmälan kan även antalet deltagare från varje klubblag begränsas. Lagledaren bestämmer vilka av de anmälda spelarna som i 
första hand skall få deltaga i tävlingen genom att sätta dessa först i anmälningslistan.
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