Regler Torsdagsgolfen 2022
•

En klass Herrar/Damer/Juniorer (Öppen tävling), spelform slaggolf (max slag par +5)

•

Herrar över 70 år har möjlighet att spela från röd tee (OBS märkning på scorekortet)

•

Omgångar som spelas från vit tee skall herrar över 70 och damer spela från blå
(ej stenar). För övriga se spelschema.

•

Vi spelar 12 hål enligt schemat, 1:a omgången 20-21 april

•

Priser består av Presentkort i shopen 1:an 300:-, 2:an 200:- och 3:an erhåller en lunchkupong

•

Valfri starttid och spelpartner. Startavgift 50:- gäller alla.

•

Anmälan görs via SWISH till 070-5251288 (Christer) skriv golf-id och namn på de som anmäls.
INGA KONTANTER

•

Efter avslutad rond skall Scorekort signeras av spelare och markör och läggas i låda märkt
”TORSDAGSGOLF” som står utanför kansliet

•

Alla justerar sitt eget HCP samma dag som man spelat. Detta eftersom vi har nytt HCP
system, vi kommer att göra stick prover för att kontrollera att alla spelar med rätt HCP och
justerar sitt HCP

•

Poäng delas ut varje omgång till de 15 bäst placerade 1:an får 20 p, 2:an får 17 p, 15p, 13p, 11p, 10p,
9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p.

•

För att få spela finaldagen måste man ha deltagit minst 8 gånger. De 30 som har samlat mest poäng
under året går till A-final (om någon inte kan vara med finaldagen så fylls A-finalen upp med plats
31 o s v) och resterande spelar B-final.

•

Finalen spelas lördagen den 10 september. Återkommer med finaldagens tider.

•

2:- / start skänkas till klubbens satsning på rangen och del av dessa pengar kommer att gå till Bröstoch Prostatacancerforskningen.

tee markering

Regler för Eclectic
•

Första datum för registrering 15:de april

•

Anmälan görs på kansliet, pris 100:- (glöm inte att tala om att det gäller Eclectic-tävlingen)

•

Registrering till Eclecticen får endast göras när man spelat 18 hål.

•

Herrar får bara registrera resultat från gul och vit tee undantag H70 (egen klass) och äldre får
registrera från röd tee, damer från samtliga tees.

•

Ett par 3 hål, ett par 4 hål och ett par 5 hål skall sparas och registreras finaldagen (10 september)

•

6 olika klasser.
o Upp till 55 år (Hcp + scratch) Gul och Vit tee
o 55-69 år (Hcp + scratch) Gul och Vit tee
o Över 70 år (Hcp) Alla Tee (ej Orange)
o Dam klass (Hcp) Alla Tee (ej Orange)

•

Vinsterna går tillbaka till respektive klass.

•

Prisutdelning sker ihop med Torsdagsgolfsfinalens fest.

Torsdagsgolfsgeneralerna: Lennart Ottosson & Christer Larsson

