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Spelprogram för Seniorgolfen 2022 D50+, H50+                                              

*Ingår EJ i den sammanräknade poängtabellen i OoM      
RUTINER                                                                                              

1. Startavgift. Startavgiften är 50 kr inklusive närmast hål. Betalas helst med Swish, Kort eller i GIT 
2. Anmälan/start -Anmälan sker via Golf.se eller per tfn till Reception 0554-40705 senast kl 12.00  
                                  dagen  före  tävlingsdagen                  
 -Startlista presenteras på Golf.se senast kl 16.00 dagen före tävlingsdagen 

-Närvaro och betalning noteras av tävlingsledarna på den utskrivna startlistan .                                                                     
-Scorekort fylls i av spelaren, alt. skrivs ut med Golf-ID, exakt Hcp, Spel-Hcp och Klass. 

 -Starttid mellan kl 09.00-11.30, med ca 9 minuter mellan bollarna. 
-Anm: OBS! Önskemål om tidig eller sen start är borttagen. 

       3.    Klasser.           Klass A= Hcp 0-24,9. Klass B=Hcp 25,0-54,0. OBS! Anmäl dig i rätt klass från säsongsstart. 
  Du tillhör samma klass under hela säsongen. Det är ditt ansvar att anmäla dig i rätt klass.  
       4.   Administration som tävlingsledarna svarar för. 

 -Närmast hål: Skyltar vid tee. Listor för Herr och Dam  placeras med mätskala vid green. 
-Startavgifterna:(50kr) kontrolleras mot antal anmälda. Startavgiften(i kr) och startlista med 
notering (swich,kort,kontant) läggs i kuvert märkt med Seniorgolfen, datum, summa  och 
lämnas till klubbens ekonomiansvarig (Ninni). 
 OBS!  2 x lunchkupong för närmast  läggs i 2 kuvert med vinnarnas namn och överlämnas till 
vinnarna eller lämnas i reception.                                                                                                  
-Scorekorten: Läggs i postlåda märkt med ”Dagens tävling” tillsammans med Närmast hål 
resultaten. 

       5.  Resultatredovisning 
-Ansvarig för resultaten (den som lottat dagens tävling)  redovisar enligt gällande rutiner i 
GIT. Resultat och närmast hål-vinnare visas på Golf.se 
-Poängtabellen hanteras automatiskt i GIT, Order of Merit. 

     6. Övrigt -Herrar från 70 år kan välja röd tee. Damer från 70 år kan välja orange tee. 
 -Om deltagarantalet är färre än 5 spelare/klass A eller B ställs tävlingen  in. 
     7. Avslutning Du måste ha deltagit minst 5 ggr för att deltaga i Höstavslutningen. 
      

Datum   Tävlingsform  Tävlingsledare, lottning och resultat 
 2/6 Vårträffen m info/Slaggolf*  Shotgun    Kalle, Per, Marit,  Margareta  A-G Söderbäck/Birgitta A // Åke  
9/6 Slaggolf Håkan, 

16/6 Slaggolf.  Margot, Margareta,  
    23/6 Slaggolf  Flera närmast hål!  Lennart,Per 

30/6 Slaggolf  Håkan 
4-8/7 Femdagarsgolf  ------ 
14/7 Slaggolf  Per 
21/7 Slaggolf.   Margot, Marit      
 28/7 Slaggolf Spel från olika tee*  Kalle 
4/8 Slaggolf  Lennart      

11/8 Slaggolf.                Håkan  
18/8 3-mannalag Bästboll 1,2,3 (6 hål 1 

score, 6 hål 2 scorer, 6 hål 3 scorer)*  
 Margareta, Margot 

24/8 Slaggolf                             OBS Onsdag                                      Per 
  1/9 1-manna scramble 2-boll*   Margareta, Marit. (Start från 1:an och 10:an) 
8/9 Slaggolf   Håkan 

15/9 Slaggolf Marit, Margareta 
22/9 Höstavslutning/Slg* Shotgun m middag Lennart, Kalle 


