Herrgolf 2021
Herrgolfen är öppen för seniormedlemmar, herrar 22 år och uppåt.
Tävlingsbestämmelser
Herrgolfen spelas som Valfri Start och Partner. Det innebär att du och dina medtävlare bestämmer när
under dagen ni vill spela ronden. Du måste dock spela ronden under angiven tävlingsdag. Herrgolfen
kommer att spelas över 18 omgångar med start lördagen den 1 maj kl 13.10 (samling klockan 12.40), då vi
kommer att ha en kickoff-tävling på klubben. Obs! anmälan görs på en lista i klubbhuset. Därefter spelas
herrgolfen på torsdagar.
Vi kommer även att erbjuda en utflykt till annan bana 5 aug och avslutningstävling lördagen 4 september
Du får räkna de 7 bästa resultaten under säsongen till ditt totala slutresultat. Bästa nettoresultat vinner
Herrgolfen 2021! Vid lika resultat gäller flest 1:a plac. sedan 2:a osv.
Det kommer även att vara tillåtet att deltaga i Herrgolfen tillsammans med seriespel på hemmabanan.
Kravet är att man måste säga till i receptionen och erlägga startavgift innan man startar.
Speldagar: Torsdagar
Startavgift: 20 kr
Spelform: Slaggolf (par+5) Max 36 i spelhandicap får räknas
Spelsätt: Singel
Tee: Valfri tee, vald tee gäller alla omgångar.
Speldatum:
Omg 01 v.17
1 maj
OBS! Detta är en lördag och det är kick off kl 13.10
Omg 02 v.18
6 maj
Omg 03 v.19
13 maj
Omg 04 v.20
20 maj
Omg 05 v.21
27 maj
Omg 06 v.22
3 juni
Omg 07 v.23
10 juni
Omg 08 v.24
17 juni
Omg 09 v.25
24 juni
Omg 10 v.26
1 juli
Omg 11 v.27
8 juli
V 28 utgår pga golfveckan
Omg 12 v.29
22 juli
Omg 13 v.30
29 juli
Omg 14 v.31
5 aug
Utflykt till annan golfbana
Omg 15 v.32
12 aug
Omg 16 v.33
19 aug
Omg 17 v.34
26 aug
Omg 18 v.35 Avslutning lördag 4 september kl 13.10

Övrig information anmälan och resultat
Vid spel måste spelare och markör delta i omgången. När receptionen är öppen administreras tävlingen
därifrån. Du meddelar receptionen att du kommer att delta i herrgolfen när du bokar tid. När receptionen
är stängd fyller man själv i sitt namn på startlistan som finns på receptionsdisken före ronden och avgiften
erlägges i greenfeeinkastet.
Efter avslutad rond lämnas även scorekortet in i greenfeeinkastet. Spelaren administrerar själv sitt
handicap efter ronden (obligatoriskt) annars annulleras ronden. Ronden ska registreras! Kansliet för upp
resultaten på den gemensamma resultatlistan i klubbhuset och på nätet där alla kan följa samtliga resultat
under säsongen.
Frågor besvaras av: Niclas Bodelsson 0739-929754 Jan Andersson 070-2483008
Kjell-Arne Månsson 073-3469559
PS!
Har Du ingen att spela med? Kom till golfklubben på Torsdagar mellan 16.00-16.15! Första tiden är 1630
Välkommen!
Vi ser gärna att Du som är ny i klubben eller vill träffa likasinnade kommer!

