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Under en längre tid har Kustjägarna och Fallskärmsjägarna bedrivit lyckade sammarbetsprojekt 

där den gemensamma drivkraften och mentaliteten varit grundreceptet till framgång. Nu lyfter 

vi denna broderliga relation till golfens värld där en lagmatch skall avgöras.  

Plats & tid 

Årets upplaga av Basker Trophy avgörs på Täby GK den 8e oktober, första starttid kl 9. Banan 

håller hög klass och bjuder på en genuin natur- och golfupplevelse. Genom vårt kontaktnät 

kommer medlemsskap i golfklubb ej att krävas för att medverka i tävlingen, vilket självklart 

medgör att fler av oss kan vara med och spela. Utöver denna förmån erbjuds alla spelare en 

kraftigt rabatterad greenfee om 300 kr. Officiellt handicap är dock ett krav.  

Spelform 

Scramble lagmatch: Varje boll  består av fyra spelare, två spelare från respektive lag. Alla slår ut 

från tee på varje hål. Sedan väljer man gemensamt den bästa bollen för laget att fortsätta från. 

Spelaren vars slag blev bäst markerar i anslutning till bollen och slår sedan sitt slag. Den andre 

spelaren, vars utslag räknades som sämre, droppar sin boll inom en klubblängd från 

markeringen (ej närmare hål) och spelar sitt andra slag från det nya läget (på greenen placeras 

bollen). Duon fortsätter sedan att spela från den bästa bollen hålet ut. Den duo med minst antal 

slag på hålet erhåller en poäng. Vid delat resultat utgår ingen poäng. Spelformen tar ej direkt 

hänsyn till spelarnas handicap men för att samtliga matcher skall bli spännande kommer strävan 

vara att få spelnivån i varje boll så lika varandra som möjligt.  

19:e  hålet  

Efter att de sista spelarna avslutat rundan fortlöper eventet med middag i klubbhuset varpå det 

segrande laget koras. Efter middagen rör vi oss in mot centrala Stockholm för att avrunda dagen 

på Lemon Bar där kraftig rabatt på vin och öl erbjuds fram till kl 20.  

Anmälan 

Anmäl med namn, handikapp och klubbtillhörighet (KJ/FJS) till email: bjorkqvist.h@gmail.com 

Senast den 30:e september.  

Länkar 

Banguide Täby GK:  

http://caddee.se/golfklubb/taby-gk/?tab=banguide 

Lemon Bar: 

http://www.lemonlokal.se/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id

=1&Itemid=2 
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