TORSDAGSGOLF 2021
Torsdagar från den 3 juni - 9 sep. är det Torsdagsgolf för herrar med avslutande final den 25 sep.
Genomförande: Spel över 9 hål 4 ggr i juni och 5 ggr 12 aug. - 9 sep. samt 18 hål 6 ggr i juli - 5 aug.
Spel från Gul tee, Herrar 70+ får spela från röd tee.
Tre klasser: Klass A hcp – 14,0 Klass B hcp 14,1 – 20,0 och Klass C 20,1 - 54 (slaggolf alla klasserna).
Startavgift 50:-, 30:- går till aktuell tävlingsdags prispott, och resten till finaltävling och kanske någon
överraskning. Priser swishas ut efter hela tävlingens slut i september. Vilka som har priser att få 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 4) bästa 9 håls rundorna från
våren, de 4(6) bästa 18 håls rundorna och de 4(5) bästa 9 håls rundorna från hösten. Vid lika poäng
premieras den som deltagit flest gånger. Finalen spelas den 25 september och vi återkommer med
upplägget för final-dagen men boka hela dagen för denna aktivitet om pandemin så tillåter.
Som tidigare har vi också en birdie-liga, se separat lista. Fysisk resultatlista likaväl som resultatlistan
på hemsidan uppdateras så tidigt som möjligt dagen efter spelomgången. Resultatlista finns på Min
Golf när sista scorekort har matats in på torsdag kväll.
Förbundets tävlingsprogram i GIT kommer att användas, så sänkningar och höjningar sker med
automatik.
ANMÄLAN KAN GÖRAS FRÅN 00:01 SÖNDAG MORRON VIA GOLF.SE OCH TÄVLINGSANMÄLAN.
GLÖM INTE BOKA STARTTID.
VARJE SPELARE LÄMNAR IN SITT EGET SIGNERADE SCOREKORT I BREVLÅDAN PÅ KANSLIETS DÖRR
EFTER AVSLUTAD ROND. Om det skulle bli något fel på det inmatade resultatet så kan man inte rätta
det i GIT men det finns fortfarande en möjlighet att rätta det i den lokala resultatlistan (exceldokumentet). Detsamma om man upptäcker något fel i sammanräkningen i excel-dokumentet. I
förekommande fall vänligen maila så snart som möjligt till info@ryforsgk.se och beskriv vad som ni
anser har blivit fel.
Startavgiften (50 kr.) swishas till 0706377352 (Sven-Åke Gustafsson) gärna dagen före tävlingen och
som senast innan man börjar sin runda.
Det egna ansvaret och sunda förnuftet gäller för att vi inte skall sprida smittan vidare !

Hjärtligt Välkomna !
Ansvarig Sven-Åke Gustafsson med benäget bistånd av Lennart Lindberg och Kurt Andersson.

