INNBYDELSE FOTBALLGOLF
BEDRIFTSIDRETTEN 2015
Bedriftsidretten i Akershus har i samarbeid med Fotballgolf.no gleden av å invitere
til FotballGolfturneringer i 2015 på Heiatoppen, Lierskogen.
Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til nye, morsomme kamper i FotballGolf.
Det vil bli arrangert 4 turneringer fra mai til september med Superfinale i oktober 2015.
Turneringen spilles etter «Texas Scramble» prinsippet hvor lagets deltagere spiller på den til enhver tid beste
ballen, men spillerne må ha minimum 6 utspark slik at ikke en spiller står for alle utsparkene. På denne måten
kan alle bidra uten nødvendigvis å ha det største fotballtalentet. Det er 2 spillere på hvert lag, og bedriften
kan melde på flere lag dersom det er ønskelig. Banen er spesialtilpasset FotballGolf slik at man kan bruke
fotballsko. Den vil også bli oppgradert med flere hinder underveis i løpet av april, mye likt slik
FotballGolfbanene er ute i Europa, så dette blir gøy 
TURNERINGSDATOER:
20.05. – 17.06. – 27.08. – 10.09. Superfinalen spilles 03.10.2015.
Det blir «shotgun start» dvs at alle spillere fordeles på banen og starter samtidig slik at alle også avslutter
rimelig samlet, oppmøte 17.30/Avspark 18.00. Dette vil gi tid til sosial mingling og man kan gjennomføre
premieutdelingen med samtlige tilstede. De 3 beste lagene på hver turneringsdag blir premiert. Vi vil foruten
disse premiene også dele ut 4 greenfeepremier pr turneringsdag, nemlig «closest to pin» og lengste spark
med ball på fairway! De 36 lagene med høyest score går til Superfinalen
Påmeldingsfristen settes til 3 dager før hver turnering. Alle påmeldte lag vil få tilsendt faktura pr. turnering og
hefter for betaling etter påmeldingsfristens utløp!
Vi gjør oppmerksom på at alle lag som melder seg på forplikter seg til å følge Norges Idrettsforbunds (NIF)
reglement, inkludert NIF’s dopingbestemmelser.
PRISER:
Medlemslag:
Kr. 200,- pr spiller pr turnering
Ikke medlemslag: Kr. 250,- pr spiller pr turnering
Påmeldingsskjema
DA ØNSKER VI DERE ALLE VELKOMMEN TIL FOTBALLGOLFEN 2015!
MER INFORMASJON: Vil du vite mer? Sjekk ut våre nettsider Fotballgolf.no eller Bedriftsidretten ev kontakt
Liv Haugdal på tlf: 470 26 890, eller E-post

Sportslig hilsen

