
Herrgolf – Onsdagsgolf 2021   

 

 (Öppen för medlemmar 22 år äldre med högst hcp 54,0) 
Speltid 
Onsdagar på förmiddag kl. 08.00 - 09.30, eftermiddag kl. 16.00 - 17.30  
Anmälan 
Skall göras i GIT, eller hos receptionen, senast kl. 16.00 på måndags-eftermiddagen. 
 
Slaggolf 
Det är Ditt antal slag som kommer att räknas. Max. 5 slag över hålets par. Tävlingen spelas 
från TEE 57 eller 54 för både A och B-klass. 75 år och äldre får välja TEE 51. Spela från samma 
TEE vid varje spelomgång. Skriv valt TEE på scorekortet! 
 
Resultat 
Dina slag minus ditt spelhandicap. (Ex. Dina slag 99, Ditt spelhandicap 24 ger 99-24 = 75 vilket 
blir Ditt resultat). 
 
Sommar 18 hål 
2/6- 25/8. Vi spelar vid 11 tillfällen. Dina 7 bästa resultat räknas. Du kan som tidigare byta ut en 
sämre runda mot en bättre. OBS! Hcp regleras av tävlingsledningen. STARTAVGIFT 60:- 
 
Två klasser 
A-klassen +4,1-17,9 B-klassen 18,0-54,0. 
Du spelar hela säsongen i den klass där Du startar. (Kan vara olika från vår/höst och sommar) 
 
Priser 
Omgångspriser och slutpriser utdelas vid höstutflykten. 
 
Höstutflykt 
Utflykten äger rum på en vardag vid månadsskiftet sept./okt. Förutsättningar för denna för vi 
återkomma till senare under säsongen då vi vet mer om deltagandet mm. 
 
Speltempo 
Raskt tempo! 3-boll max 3 h, 50 min. 4-boll max 4 h, 10 min. Ready-golf gäller (först färdig slår, 
oavsett position), den i bollen med lägst hcp ansvarar för att tempot hålls. Släpp igenom om 
bakomvarande boll är snabbare och slå provisorisk boll om du hamnat i ruff/semiruff. 
 
Birdie nam-nam 
Flest antal birdie eller bättre under samtliga omgångar. Gäller bara en gång på varje hål d.v.s. 
Du kan bara få 18 st. Tre priser utdelas vid utflykten. 
 
Betalning 
Görs efter omgång 7/7 samt 25/8 till bankgiro 647-8705 
 
Tävlingsledning 
Jan Gleisner  070- 833 17 35 
Göran Johansson  070-795 65 67 
Thomas Bergkvist 070-920 29 35 
 


