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Etikettbestämmelserno

gd ihuvudsok ut pö,

ott

mon skoll voro hönsynsf u I I mot ollt och ollo,
sorn hor med bonon och spelei ott göro. Det göller
qlltsö det personligo upptrödcndei pd bonon, och
hör nedon erinros om nögro ov de enklosie fordringor, mon dcirvidlog hor rciit ott stöllo pö speIo

rna.

1. lngen bör röro sig eller tolo nör en

NYBY BRUKS GOLFKI-UBB

spelore

skoll slö. Mon sko inte si6 tcitt intill honom eller
direkt bokom honom.

2. Mon fdr inte spelo förrön fromförvoronde cir
utom röckhåll.
Mon sko spelo uton onödigt drölsmö1.
Spelore, som söker efter boll sko löto ondro
spelore som hinner upp dem psssero.

3.
4.

5. Mon sko iömno ui ollo spör mon giori i

en

bunker.

6. Uppslogen grcistorv sko Iöggos tillboko.
7. Mon sko tillse oit inslogsplotsen (i synnerhet
hölkonten) inte skodos ov klubbor eller floggstdng. Denno sko ploceros ordentligl i hölet innon spelorno lcjmnor inslogsplolsen.

B. Ncir ett hdl cir slutspelot sko inslogsplotsen
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För domer.

För herror och iuniorer.
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l.

Annrölon till tövling skoll göros ö listo, som finnes uppsott ö klubbhusets onslogsiovlo. Anmöi-

ningsliston indroges kl. 17.00 en dog före resp.
iöviingsdog. Huruvido efteronmölon kon god-

mot dubbel stortovgifi.
Stcr*listo onslds ö klubbhuseis onslogstovlo
nost kl. 18.00 dogen före icivling.

se-

resp. klosser.

Stortovgifler erlögges före siort. Spelore, som
inte dtertogii sin onmölon f öre cnmölningstidens uigöng, skoll erlöggo foststcilld stortov-
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/8 KIubbmösterskop, slogtövling kvol.

sörskilt foll ov tcivlingsi töviingor sker i sd fcll

Siortordning besiömmes genom lotining inom

siort kl. 16.30

Greensome, foursome, slogiövling
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gift, öven om hon inte stortor.
Tävlingorno spelos tills vidqre i sllmänhet i en
kloss. Allo iuniorer som erhöllii hcp. ho rcitt oti
deltogo i klubbens iövlingor. Ar minst 4 por
luniorer onmcildo till en tövling bör desso storio i en egen kloss.
Spelor juniorerno iillsommons med seniorerno
skoll vid fördelning ov priserno hönsyn logos
till iuniorernos Iögre stortovgift.
6' Anvisningor om företrödesröll, lemporöro reg*
ler elc. finnes uppsotto ö onslogstovlon och det
iillkommer i tcivlingen deltogonde spelore oli
före stort togo del ov ciesso onvisningor och
reg ler.
7.

Signercl och kontrosignerol scorekorl skoll
omedelbort efter ovslutod iövling överlömnos

till

tcivlingsledoren.

otl siqrlq på ongiven storttid
medför uteslutning ur tövlingen, sÖvido tcivlingskommiti6n ei finner onledning bestömmo on-

Underlåtenhel
norlu ndo.

