Information till deltagare Rya Foursome Open by Bergströms UR
Nu närmar sig Rya Foursome Open (f.d OMEGA-slaget) med stormsteg. Som du säkert redan vet är 2019 ett speciellt
år då tävlingen firar 50 år. I samband med jubileum vill vi hylla alla vinnare genom åren samt även fira tävlingen i sig,
som är den äldsta foursometävlingen i Skandinavien. Detta gör vi bland annat genom att anordna en middag den 30
april. Se nedan för mer infomation och anmälan.
Max antal deltagare: 72 lag
Format: 36 hål foursome
Prisbord: Bergströms UR, Baume et Mercier, Elite Hotels Marina Plaza
Anmälningsavgift: 800kr/lag
Anmälan senast: 27 april 12:00
Tävlingsdag: 1 maj 2019
Starttider: Start från 1 & 10 klockan 07:00 samt 12:30. Omvänt spelfält till eftermiddagstider.
Inspelsdag: 30 april 2019
Jubileumsmiddag: 30 april 18:00 (se separat information)
Domare: Hans Wahlström
Tävlingsledare: Håkan Törning 0761-186485
Spelarkontakt: Louise Friberg 0702-468667
Boende:
För er som behöver boende erbjuder Elite Hotel Marina Plaza förmånligt pris för spelare om 1050kr för dubbelrum
med frukost.
För vinnare genom åren bjuder Elite Hotels Marina Plaza på dubbelrum. OBS! Begränsat antal platser för båda
hotellerbjudanden. Först till kvar är det som gäller.
Kontakta louise@rya.nu eller 0702-468667 för bokning av rum.
Middag:
Den 30 april arrangerar vi en middag på klubben med Johan Sköld från Tee Party som underhållare. Alla vinnare
genom åren är inbjudna till detta free of charge. Övriga spelare är också välkomna att delta på middagen, och betalar
då 395kr/person. Middagen börjar klockan 18:00. Anmälan sker till louise@rya.nu. Anmälan senast den 14 april 2019.
Kategorisystem:
Startfält utgörs av följande spelare:
För spelare i kategori 1-3 krävs laghcp om max 8,0.
Kat 1. Vinnare
A. Spelare som vunnit OMEGAslaget sedan starten 1970.
Kat 2. Wild Card
A. Spelare som fått wild card genom sponsor Bergströms UR
B. Spelare som fått wild card från Rya Foursome KM 2019
Kat 3. Hcp
A. Övriga spelare, i hcp ordning, som inte finns med på någon av ovan nämnda kategorier.
Kat 4. Vinnare med hcp över 8,0
A. Vinnare av OMEGA-slaget sedan 1970 som inte upfyller lag-hcp om max 8,0.

