Information till deltagare i Guldpokalen 11-12 juni 2022
Välkommen till Båstad Golfklubb och den 52:a upplagan av Guldpokalen.
Tävlingen spelas på Nya Banan som byggdes 1990 och har tidigare varit värd för Challenge
Tour tävlingen The Princess.
Inspel:
Fredagen den 10 juni finns reserverade tider mellan 14.00-17.30. Bokning av dessa tider
görs senast tisdag 7 juni på 0431-783 70. Det går även bra att boka en annan tid och
meddela kansliet att det gäller inspel.
Första start:
07.00 båda tävlingsdagarna från tee 1 och 10.
Rondtid:
Rondtiderna är satta till 4.13 och tidsangivelse finns på scorekortet när bollen ska slå ut på
respektive hål.
Särspel:
För att utse vinnare sker särspel genom sudden death på hål 10 och 18 tills segrare korats.
Öppettider:
Under tävlingsdagarna öppnar reception/kansli 06.00. Shop och restaurang öppnar 06.15.
Kiosken håller öppet från 08.30 och tills sista boll passerat. Kiosken finns efter hål 9.
Toaletter finns vid hål 6 och 13 samt vid kiosken.
Erbjudande från Restaurang Mat & Möten:
Restaurang Mat & Möten på Båstad GK erbjuder möjlighet till förköp av lunchvoucher för 150
kr/dag, ord pris. 180 kr. Du har även förtur i kön. Vouchern köps i receptionen från fredag,
dock senast före start speldagen.
Hyrvagn / Drivingrange
I shopen eller receptionen kan du hämta ut vagn samt köpa polletter till Driving Rangen. Det
går även bra att betala med kort och swish. Av säkerhetsskäl gäller förbud att använda
drivern på Driving Rangen.
Incheckning:
Startavgiften är 750 kr och betalas senast före start på lördagen i receptionen. Scorekort,
flaggplaceringar och lokala regler fås på första tee, ni som betalt startavgiften dagen före
behöver inte registrera er i receptionen före start, utan kan gå direkt till er första tee.

Livescoring:
Vi kommer i år att köra livescoring. Varje spelare har fått ett mail med sin starttid och en kod.
Ni går in på https://s.golfbox.se och loggar in med er kod. Förslagsvis registrerar Spelare 1
scorerna för hål 1-6 spelare 2 hål 7-12 och spelare 3 hål 13-18.
Resultatrapportering:
Efter avslutat rond läser spelaren upp sin score för tävlingsledaren som kontrollerar inmatad
score. Spelarna lämnar sen in signerat scorekort. Scorekortet är att betrakta som inlämnat
när spelaren lämnat receptionen.
Kontaktuppgifter:
Båstad Golfklubb
Mat & Möten
Shopen

0431-783 70
0431-731 24
0431-783 75

Tävlingsledare
Fredrik Nicander

0768-839982

Domare
Bengt Carlsson
Anders Olén

0733-609102
0708-185705

