Golf&More’s
Portugalresan 2022

Spelformen är en 2-manna scramble – slagtävling med HCP.

N I VI N N E R R E SAN D I R E K T!

1:a pris:
2 personer vinner en resa till vackra Portugal/Algarve.
4 nätter (del i dubbelrum) inkl. frukost på Vale d’El Rei Hotel samt flyg.
Totalt 2 rundor golf och fortsatt tävlan på:
Gramacho - En formidabel utmaning av sin designer! Banan är inbäddad i böljande
terräng av oliv- mandel- och johannesbrödträd.
Rankad 29 av 80 i Portugal.
Vale Da Pinta - 8 gånger i rad som värd för European Seniors Tours kvalfinal.
Respekteras med all rätta inte bara för sin spelbarhet och utmanande layout utan för
enastående nivåer av skönhet.
Rankad 25 av 80 i Portugal.
Till Finalen i 2:a Chansen går:
1: Lag 2,3 samt 4 från varje delevent (20 st från april till september)
2: 1 plats Order of Merit (det lag som ställt upp i flest delevent)
3: 4 platser för Wildcards (närmast pin-tävling)
4: 1 plats för bästa inlägg på Instagram
Finalen spelas på Sparren GK måndagen den 26:e september 2022.
1:a pris i Finalen 2:a Chansen:
2 personer vinner en resa till vackra Portugal/Algarve.
4 nätter (del i dubbelrum) inkl. frukost på Vale d’El Rei Hotel samt flyg.
Totalt 2 rundor golf och fortsatt tävlan på Gramacho och Vale Da pinta
2:a pris:
2 personer vinner Golfweekend (3 dagar) på Åland/Mariehamn,
hotell (del i dubbelrum) samt 2 rundor golf.
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Resan går av stapeln 28 :e mars till 1:a april 2023 (resans datum kan inte ändras, resan
kan inte bytas mot annat pris). Om reseförbud pga corona råder flyttas resan.
För att ta emot pris: Max 36 i hcp. Har man högre hcp spelar man som 36.
Minst 10 st registrerade rundor under 2021-2022, EHA exakt tävlings-hcp.

