
Bråvikens GK Herrar: Måndagsgolf med Matchspel och Tourspel  2012.    2012-04-17 

 

På dagens möte bestämdes följande planering av herrgolfen för 2012. 

Vi startade årets tävling måndag 16 april och avslutar 17 september. Några dagar går bort och det är 30 april på 

Valborgsmässoafton och 4 juni, som är en klämdag. Eventuellt spel på dessa dagar kommer inte att räknas in i 

årets resultattabell!  Den 10/9 är det troligen företagsgolf. Vi spelar då niohålsslingan två varv. Man får spela så 

ofta man vill. Det finns möjlighet att möta 2 olika spelare samtidigt, vilket ska meddelas spelledaren före 07.45.  

Om det inte finns någon annan lösning får man i undantagsfall möta samma spelare en andra gång. 

I den totala tabellen för säsongen måste man delta i minst 8 matcher och resultatet beräknas till 8 * den  

genomsnittspoäng man erhållit per match. 

 

Match Golf på Bråvikens GK. 
Anmälan till spel sker på Golf.se, där alla matchgolf tävlingar finns inlagda. Notera om du vill starta sent eller 

tidigt! Anmälan ska vara registrerad senast på söndagen klockan 12.00 dagen före speldagen. Om du inte har 

anmält dig och ändå kommer till spel på måndagen, går det bra att delta ändå och vi får lösa problemet med 

motspelare på plats. Någon kan få möta 2 personer och betalar då för 2 spel! 

Använd  ”Matchspel på måndagar – spelade matcher.pdf” vid val av motspelare.  

 

Spelet startar klockan 08.00 och vi samlas vid golfshopen där dagens scorekort finns utskrivna. Av datasy-

stemtekniska skäl står det slaggolf på nätet, men det är matchgolf vi spelar. Avgiften 20 kronor lämnas i shopen 

då scorekorten hämtas ut. Hela beloppet går till priser, som delas ut vid årets avslutning i klubbhuset.  

Resultat av matchen ska noteras längst upp på scorekortet i form av poäng enligt nedan. 

 

Poängfördelning vid matchspel. 

Vunnen match   4 poäng 

Oavgjord match  2 poäng 

Förlorad match   1 poäng  

Lämna scorekortet eller annan information om resultatet till golfshopen för registrering när poängen är ifylld.  

 

Touren  spelas på 4 närliggande golfbanor. 
Måndagstouren blir den sista måndagen i varje månad från och med maj: 28/5, 25/6, 30/7 och 27/8. 

Senaste anmälan: vid tourspel är på onsdagen veckan före speldagen. Vi samlas på anvisad plats 07.30 och kan 

samåka till aktuell bana. Spelet startar tidigast 09.00. Banorna blir Nyköping, Söderköping, Mauritzberg och 

Åtvidaberg. Kostnad 30 kronor lämnas till spelledaren vid start och 20 kronor går till priser som delas ut direkt i 

anslutning till tävlingen. Prisfördelningen blir: 1: 50%,  2: 30%, 3: 20 %. 

10 kronor går till 3 priser som delas ut vid säsongens avslutning.   

På touren spelar vi slaggolf. De 5 främsta spelarna får 7, 6, 5, 4, 3 poäng och övriga spelare 1 poäng.  

Resultaten lagras på hemsidan i filen ”Herrtouren Tabell 2012.pdf”. 

 

Säsongsavslutning med prisutdelning i restaurangen i vårt klubbhus 17 september. 
Matchspelet, prisfördelning:      1: 40%, 2: 20%, 3: 10 %, 4: 5%, 5: 5 %. 9% går till 2 priser som lottas ut. 

                                                              Resterande används till inköp av minnespriser.      

Tourspelet, prisfördelning:         1: 50%,  2: 30%, 3: 20 %. 

Ett vandringspris utdelas till vinnarna i matchgolfen och på touren.  

För att premiera deltagande vid slutlunchen och vid prisutdelningen kommer 2 stycken priser på 200 kronor 

vardera att utlottas!  Även de som vunnit förut av de närvarande kan vinna igen! 

Ett Närvaropris skänkt av Åsa och Jan Monier utdelas till den, som spelat flest måndagar totalt. 
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