Bangolfklubben Linjen inbjuder till nationell…

Ungdoms- och juniortävling
25 mars 2012
Spelplats
Bangolfhallen, Landskrona (Pilåkersgatan 32 D)
Starttid
Kl 09.00
Spelform
Klassvis individuell tävling över 2 varv med ”Ludvika” efter 1 varv. Efter
det andra varvet spelas en solvallafinal i 2 klasser (J+UA samt UB+UC)
Klasser
HJ – DJ – PA – FA – PB – FB – PC – FC
Träning
Fri träning lördagen den 24 mars kl 10.00 – 18.00, samt tävlingsdagen
kl 08.00 – 08.50. Inslagning (1 minut per spelargrupp) varv 1 och 2
Anmälan
Senaste anmälan onsdagen 21 mars 2012 via HCP Online.
Efteranmälan till ungdom@linjen.nu godtas fram till lördag 24/3, kl 12.00
mot ett tillägg av 50 kr
Startavgift
150 kronor. Insättes på klubbens bg 970-5526 i samband med anmälan
Träningstävling 24/3
Lördagens träning avslutas med en liten rolig träningstävling (ca 1 timma).
Spelformen är än så länge hemlig! Efter träningstävlingen anordnar
klubben gemensam mat (hämtmat) till självkostnadspris.
Förbeställning i hallen mellan kl 16.00 och 17.00

Välkomna till Bangolfhallen och BGK Linjen!

Diverse tävlingsinfo
Kiosken
I kiosken serveras pizzabitar, toast, pannkakor, läsk, kakor, godis och glass
Övernattning
Vandrarhem
STF Vandrarhem i Landskrona, ca 500 m från
Bangolfhallen
Telefon: 0418-120 63
E-post: landskrona.vandrarhem@telia.com
Webb: www.svenskaturistforeningen.se
Bed & breakfast
Allt i Gläntan, ca 1 km från Bangolfhallen
Telefon: 0418-203 70
Webb: www.alltiglantan.se
För övriga boendealternativ, kontakta Linjen eller Landskrona-Vens turistbyrå
Telefon: 0418-47 30 00
Webb: www.landskrona.se/turist

Öppettider i Bangolfhallen
Se ordinarie öppettider på www.linjen.nu eller ring hallen 0418-150 39
Tävlingsledare
Fredrik Jacobsson (fredrik.jacobsson@linjen.nu )
Kontaktperson
Andreas Feuk (andreas.feuk@linjen.nu, 070-954 69 71)
Övrigt
Hallen är även öppen för allmänhet och övriga lic. spelare på lördagen.
Alla deltagare kommer att få en liten gåva i samband med prisutdelningen.
Arrangören förbehåller sig rätten att göra vissa förändringar i spelformen
Välkomna till årets första nationella tävling för ungdomar & juniorer!
hälsar Ungdomskommittén i Bangolfklubben Linjen

