TORSDAGSGOLF
2018
Torsdagar från den 19 april – 13 sep. är det Torsdagsgolf
för herrar med avslutande final 22 sep.
Genomförande: Spel över 9 hål 5 ggr april-maj och 6
ggr augusti-september. 18 hål 10 ggr maj, juni och juli.
Spel från Gul tee om inget annat anges i tävlingskalendern, Herrar 70+ får spela från röd tee.
Tre klasser: Klass A hcp – 12,4 Klass B hcp 12,5 – 19,0 och Klass C 19,1 (slaggolf alla klasserna).
Startavgift 50:-, 30:- går till aktuell tävlingsdags prispott, och resten till
finaltävling och kanske någon överraskning.
Priser delas ut enligt speciellt schema utifrån antal deltagare vid varje deltävling
och skall hämtas i kansliet/shop. Priserna hämtas under kanslitid

eller mellan 19:00 – 22:00 torsdagar. Priser ej hämtade två
veckor efter aktuell speldag, tillfaller finaltävlingens prisbord.
Det är upp till den enskilde spelaren att hålla koll på om han
har fått pris. Priser understigande startavgiften delas ej ut. Vilka som har
priser att avhämta är markerat på resultatlistan på hemsidan och anslagstavlan.
I varje deltävling samlar deltagarna poäng inför finalen enligt följande:
1:an 30 poäng 2:an 27p, 3:an 25, 4:an 23, 5:an 22 osv. Från plats 26 alla 1p.
Spelare tävlar hela säsongen i den klass han spelade sin första tävlingen i,
oavsett höjning/sänkning av Hcp. Spelarens aktuella hcp skall alltid ligga till
grund för framräknat resultat.
Till finalspelet går 30 spelare procentuellt fördelade mellan klass A, B och C
utifrån totala antalet starter i respektive klass.
Vid beräkning av slutställning räknas de 3(av 5) bästa 9 håls rundorna från
våren, de 5(10) bästa 18 håls rundorna och de 4(7) bästa 9 håls rundorna från
hösten. Vid lika poäng premieras den som deltagit flest gånger.
Finalen den 22 september består av frukost, 18 hål slaggolf i tre klasser och
supé. Frukost serveras från 08:00 i Café Ryfors, prisutdelning för kval 09:00.
Första start sker 10:00. Supé 19:00 på ?.
Som tidigare har vi också en birdie-liga i år och även en nettobirdie-liga.
Resultatlista anslås torsdag när sista scorekort inkommit finns även på Min
golf.

Förbundets tävlingsprogram i GIT kommer att användas, så sänkningar
och höjningar sker med automatik.

ANNMÄLAN ENDAST DIREKT I TERMINALEN I
TRAPPAN TILL ÖVERVÅNINGEN ELLER REDAN
FRÅN 00:01 SÖNDAGMORRON VIA GOLF.SE OCH
TÄVLINGSANMÄLAN.
GLÖM INTE BOKA STARTTID.
Ansvarig Sven-Åke Gustafsson

