
MIDNATTSGOLFEN - TORSDAG 24 JUNI 
Det här är tävlingen med mångårig tradition på Norråva. Den arrangeras alltid av 

golfinstruktören och i år är det andra gången den arrangeras av Marcus Edblad. 

Det blev ett uppehåll förra året med anledning av covid. Nu är det tillåtet med 

tävlingar igen men vi ber er alla att hålla avstånd och sprita händerna.  

 

SPELFORM: 

4 - manna scramble där ni sätter ihop ert eget midsommarlag.  

Scramble är en avslappnad och rolig spelform där alla kan vara med. Detaljerna om 

tävlingen och spelformatet gås igenom på tävlingsdagen klockan 16.45 utanför 

kaffestugan. Information lämnas inte ut i förväg.  

 

ANTAL LAG: 

Vi tar in 48 personer vilket blir 12 lag.  

Det är först till kvarn som gäller. Vi kommer inte att utöka med fler lag. 

 

KOSTNAD: 

Tävlingsavgift 250 kr/person + ev. greenfee 100 kr/person 

 

ANMÄLAN + BETALNING:  

Det skall göras vid samma tillfälle och på plats i kaffestugan.  

Det kan inte göras via telefon, mail eller genom att prata med Marcus.  

Om ni kommer överens om att lagkaptenen eller någon annan i laget besöker 

kaffestugan och betalar för alla fyra och ser till att korrekta uppgifter skrivs på 

anmälningsformuläret så går det bra.  

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 

Söndag 20 juni innan 15.00  

Anmälan och betalning skall göras vid samma tillfälle och på plats i kaffestugan. 

 

SAMLING:  

16.45 utanför kaffestugan, vi går igenom tävlingsformatet och svarar på era frågor. 

Kom i god tid för att vi i lugn och ro skall hinna gå igenom vad som gäller. Tiden till 

starten tillåter inte att ni kommer sent.  

 

 



SHOTGUN START:  

18.00 - Vi tar oss till hålen genom att promenera, alla skall vara på plats på sitt hål 

när startskottet går.  

 

GOLFVAGN: 

Det finns ett begränsat antal golfvagnar så vi ber er som har vagn att använda den. 

Då kan de som inte äger en golfvagn hyra de som finns på Norråva. 

 

GOLFBIL: 

De två golfbilarna hyrs i första hand ut till de som har fysiska besvär som gör att de 

inte kan spela golf utan en golfbil. Alla skall få en möjlighet att delta på den här 

tävlingen.  

 

MATALLERGI: 

Det skall uppges vid anmälan och betalning som görs i kaffestugan.  

Glöm inte detta för vi har ingen möjlighet att göra något utöver det som är 

planerat denna kväll. 

 

PRISUTDELNING: 

Det sker direkt efter avslutat tävling.  

För att ta emot pris krävs personlig närvaro vid prisutdelningen.  

 

PRISER GÅR TILL: 

Top 3 bästa lagen 

1 närmast hål 

1 längsta drive dam 

1 längsta drive herr 

 

PRAKTISKT: 

Ta med varma kläder eftersom vi efter tävlingen sitter utomhus och äter Sarahs 

hemmagjorda smörgåstårta och presenterar vinnarna.  

 

 

 

 Välkomna  

   till säsongens mest avslappande och roliga tävling.  


