Tävlingskommittén
Föregående säsong gav en ökning av antalet starter i klubbens tävlingar, vilket är ett gott betyg på verksamheten.
Feedbacken vi fick i från medlemsenkäten, som gick ut
i höstas, är även den positiv. Vi kommer därför att föra
över de flesta av förra årets tävlingar till årets säsong, men
försöka förbättra det som gick mindre bra förra året.
Klubbtävlingarna är medlemsaktiviteter. Vi arrangerar
dem för att medlemmar och gäster efterfrågar dem. Målet
är att skapa aktiviteter som är kostnadsneutrala för övriga
medlemmar. Därför tar vi ut startavgifter som täcker
omkostnader och prisbord. Minst 60% av startavgiften går
tillbaka prisbordet. De flesta tävlingar har sponsorer – deras
bidrag går oavkortat till att utöka prisbordet.

Tävlingsprogrammet hittas bäst på golf.se – det är även där
man anmäler sig via ’min golf’.
Även på Frösåkers hemsida [fgcc.se] kan ni hitta tävlingarna listade. Gå till Stora Banan och välj ’Tävlingar’.
Kontakta tävlingskommittéen
Nyhet! Vi har tagit fram en ny mailadress:
tk@frosakergolf.se – med vilken man kan nå TK &
tävlingsledningen på med tävlingsrelaterade frågor.
(Anmälan görs dock fortsatt via ’min golf’ på golf.se.)
Tävlingar i närtid

Noterbara tävlingar
under säsongen

Golfveckan
Måndag-fredag, 10-14 juli, v28.
Vi bygger vidare på förra årets framgång. Fem tävlingar
på fem dagar. Veckan inleds med en klassisk singeltävling
och följs av tre stycken tvåpersonlagtävlingar samt avslutas
med en fyrmannalagstävling. På fredagen kör vi en kanonstart kl 13, följt av en avslutande baluns på krogen.

Mälaren Classic
Fredag-söndag, 28-30 juli, v30.
Succétävlingen återkommer! Frösåker, Söderby & Enköping.
Tre varv på tre banor över tre dagar. Spelas i tre klasser. Två
par och en singelklass. Varje klass spelar för sig på en bana i
taget. Anmälan görs på www.malarenclassic.se
KM
Efter KM-äventyret förra året tillsattes en KM-grupp som
under vintern arbetade fram ett förslag om hur det skall
spelas och arrangeras framöver. Bland annat kommer det
en nyhet, KM i foursome för makar/sambos. Mer detaljer
kommer när det närmar sig, men dessa datum blir det:
’Stora KM’ lör-sön 12-13 aug – Stora banan, alla klasser
’Foursome KM’ lör 19 aug - för äkta makar/sambos
’Lilla KM’ sön 17 sep – Links & Putt

KickOff med AfterGolf
Lördag 6 maj
En rolig lite annorlunda start på säsongen. Mixed fyrmanna
scramble. Minst en spelare från vardera kön måste ingå i
laget. Alla spelar från röd tee. Varje spelare måste stå för
minst fyra utslag. Utanför green, får den spelare vars boll
man valt att spela vidare på, ej slå nästkommande slag.
Kanonstart kl 13 med baluns efteråt.
Smarteyes
Söndag 14 maj
Den populära tävlingen med de syn-nerligen fina priserna
återkommer även i år! Rekommenderas varmt för alla som
kan behöva hjälp med att läsa puttlinjer och hitta bollar i
skogen. Vi spelar singel & slaggolf i en klass.
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