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GT+ Singel Match Cup på Gräppås
 
 
Format som PGA Dell Match Play, dvs
spelar mot alla. Alla får spela minst 2 eller 3 matcher (beroende på antalet anmälda).
 
Deltagarna delas in i grupper med så lika handicap som möjligt, dvs du spelar mot spelare 
med ungefär samma handicap som du själv de första matcherna. 
 
Vinnaren i varje grupp går vidare till 
utslagningsmatcher. 
 
Minst 30 och högst 64 spelare. Vid överanmälan gäller anmälningsordning. Anmälningsavgift 
200 kr betalas vid anmälan. Anmälan via Golf.se.
1 juni. 
 
Tävlingen är öppen för medlemmar (damer och herrar) i Gräppås GK födda 1997 eller 
tidigare (dvs seniorer). För att få delta måste du ha 
 
Tävlingsvillkoren mm hittar du på www.golftravelplus.se/matchcup
etc redovisas.  
 

§ Första pris: Vilnius Grand Resort
personer inkl flygplatstransfer. Värde ca 8

§ Pokaler till de 3 bästa. 
§ Presentkort till GT+ och Dormy, antal och belopp beroende på antalet deltagare.

 
Alla deltagare får extra rabatt på GT+ på 500 kr vid bokning av resa på minst 7 nätter.
endast kombineras med GT+ rabatt för ”Prenumeration Nyhetsbrev”.

I och med att du betalt anmälningsavgiften accepterar du att GT+ publicerar ditt namn
lottning, resultat etc på www.golftravelplus.se/matchcup
tillgång till din mejladress för utskick av 
detta kan du när som helst avsluta Nyhetsbrevet
  
Tävlingsledare 
 
 
Hasse Bauer 
 

Golf Travel Plus
och Gräppås Golfklubb 

inbjuder till 

Golf Travel Plus    Prosten Ullmans väg 18    SE-439 31 Onsala    SWEDEN 
www.golftravelplus.se    info@golftravelplus.se    +46 733 17 07 53 

ingel Match Cup på Gräppås
Format som PGA Dell Match Play, dvs vi börjar med grupper om 4 (eller 3) spelare, där alla 
spelar mot alla. Alla får spela minst 2 eller 3 matcher (beroende på antalet anmälda).

Deltagarna delas in i grupper med så lika handicap som möjligt, dvs du spelar mot spelare 
icap som du själv de första matcherna.  

Vinnaren i varje grupp går vidare till fortsatt spel, antingen fortsatt gruppspel eller 

. Vid överanmälan gäller anmälningsordning. Anmälningsavgift 
Anmälan via Golf.se. Sista anmälningsdag 20 maj 2019.

Tävlingen är öppen för medlemmar (damer och herrar) i Gräppås GK födda 1997 eller 
För att få delta måste du ha EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH

www.golftravelplus.se/matchcup där även lottning, resultat 

Vilnius Grand Resort 4 nätter i dubbelrum med frukost + 3 GF för två 
personer inkl flygplatstransfer. Värde ca 8 200 kr. Flyg tillkommer.  

och Dormy, antal och belopp beroende på antalet deltagare.

på GT+ på 500 kr vid bokning av resa på minst 7 nätter.
endast kombineras med GT+ rabatt för ”Prenumeration Nyhetsbrev”. 

I och med att du betalt anmälningsavgiften accepterar du att GT+ publicerar ditt namn
www.golftravelplus.se/matchcup . Du accepterar också att GT+ f

för utskick av GT+ Nyhetsbrev så länge tävlingen pågår. Efter 
Nyhetsbrevet. 
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ingel Match Cup på Gräppås 
vi börjar med grupper om 4 (eller 3) spelare, där alla 

spelar mot alla. Alla får spela minst 2 eller 3 matcher (beroende på antalet anmälda). 

Deltagarna delas in i grupper med så lika handicap som möjligt, dvs du spelar mot spelare 

fortsatt spel, antingen fortsatt gruppspel eller 

. Vid överanmälan gäller anmälningsordning. Anmälningsavgift 
2019. Spelstart 

Tävlingen är öppen för medlemmar (damer och herrar) i Gräppås GK födda 1997 eller 
EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).  

där även lottning, resultat 

4 nätter i dubbelrum med frukost + 3 GF för två 

och Dormy, antal och belopp beroende på antalet deltagare. 

på GT+ på 500 kr vid bokning av resa på minst 7 nätter. Kan 

I och med att du betalt anmälningsavgiften accepterar du att GT+ publicerar ditt namn, 
. Du accepterar också att GT+ får 

pågår. Efter 
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