
* Inschrijfformulieren zijn vanaf maandag 7 mei 2018 beschikbaar.
* Vanaf die datum liggen de formulieren op de balie.
* Vanaf 1 juni 2018 kan er betaald worden op rekeningnummer NL83ABNA0470584769  
   t.n.v. Golf & Country Club Capelle aan den Ijssel.

* Hieronder worden verstaan flights van 2,3 of 4 personen.

* De captain van een team schrijft in voor de gehele flight, draagt daarvoor de verantwoording

   en betaalt de inschrijfgelden.

* Valt een teamlid af dan zorgt in eerste instantie de captain voor vervanging.

* De wedstrijdleiding kan hulp bieden met spelers die op de reservelijst staan.

* De "teamhandicap"wordt bij een invaller aangepast.

* Uiterlijk 14 dagen voor de betreffende wedstrijd dienen alle namen en handicaps van de 

   deelnemers  bij de wedstrijdleiding bekend te zijn. Dit is noodzakelijk om de teamhandicaps te

   berekenen en de wedstrijd evenwichtig in te delen.

* Deelnemers met HCP 54 spelen van HCP 36.

* Bij afmeldingen van wedstrijden voor 6 augustus 2018 worden inschrijfgelden terugbetaald,

   voor afmeldingen op of na 6 augustus 2018 en voor spelers die niet komen opdagen worden

   geen inschrijfgelden terugbetaald.

* Afmeldingen kunnen alleen plaatsvinden via onderstaande personen!

   Afmeldingne via het secretariaat etc. worden niet in behandeling genomen!

* Gaat een wedstrijd niet door, door oorzaken buiten verantwoordelijkheid van de commissie,

   dan volgt geen restitutie!

  

* Bij wedstrijden zijn gasten toegestaan. Zij zijn een greenfee van € 15,00 verschuldigd, welke op

   de wedstrijddag aan de caddiemaster dient te worden voldaan.

   Gasten dienen minimaal over HCP 54 te beschikken. Gasten zullen verzocht worden zich via  

   hun geldig NGF-kaartje te legitimeren. Lukt dit niet dan behoudt de wedstrijdleiding zich

   zich het recht voor de toegang tot de wedstrijd te weigeren.

* Aangeven op het inschrijfformulier of een handicart nodig is. Aangezien er een beperkt aantal

   handicarts beschikbaar is, kan het nodig zijn flights zodanig in te delen dat zij maximaal benut

   worden. U dient zelf een handicart te reserveren.

* In alle gevallen waarin deze inschrijfprocedure niet voorziet, beslist de Golf-Vierdaagse commissie.

* Arie de Ridder   Mobiel:   06-22895897      Thuis:   010-4586235

   Ingrid Janssen   Mobiel:   06-48352820      Thuis:   010-4581498

   Gijs Stuurman   Mobiel:   06-53516884      Thuis:   010-4509032
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