
Bråvikens GK: Tävling för både DAMER och HERRAR på måndagar!   2013-04-14 

 

Måndagsgolf med Matchspel och Tourspel  2013. 
 

Vi startar säsongen den 6 maj om vädret tillåter det.  Vi spelar sista omgången 16 september då prisutdelning 

sker vid en lunch i vår restaurang på Manheim. 

  

Vid tourspel är första start cirka 09.30 och avgiften är 30 kronor plus greenfee. 

Övriga speldagar blir det matchspel på hemmabanan med start klockan 08.00 med 20 kr i avgift.  

  

 

1. Alla är välkomna att delta, både damer och herrar. Anmälan ska ske på nätet senast söndagar kl. 12.00. 

 

2. När vi spelar matchgolf kommer startlistor att finnas färdiga på måndag morgon. De som eventuellt kommer 

     oanmälda på morgonen får starta mot varandra eller paras ihop i matcher mot övriga med hjälp av  

     spelledaren. Det kan innebära att någon möter flera motspelare samtidigt! Vi ska försöka ändra så litet som  

     möjligt i spelplaneringen Det innebär att oanmälda spelare får gå ut bland de sista bollarna. 

 

3. Vi vill mixa ihop bollarna så att det blir start från både röd och gul tee i varje boll. Det kommer inte att 

     fungera så bra om några väljer att alltid spela i bollar med enbart gul tee till exempel. Av olika skäl kanske  

     någon vill starta tidigt eller sent och det kanske vi kan ta hänsyn till i lottningen. 

 

4. På touren har vi 4 omgångar och de 3 bästa resultaten räknas i slutsammanställningen. 

 

5. På matchspelet får man spela mot vem som helst hur många gånger som helst men man måste delta minst 6  

     gånger under säsongen för att räknas i slutsammanställningen. Om man vill kan man välja att spela mot flera 

     motspelare samtidigt. Då ska en avgift för varje match betalas och det håller spelaren själv kontroll på. 

 

Poängfördelning vid matchspel på Bråvikens GK. 

Vunnen match   4 poäng 

Oavgjord match  2 poäng 

Förlorad match   1 poäng  

Lämna avgift och resultat till golfshopen för registrering när poängen är ifylld.  

 

Touren  spelas på 4 närliggande golfbanor. 
Tourspel kommer det att bli på Trosa GK 27 maj, Söderköpings GK 24 juni, Mauritzberg GK 29 juli och 

Katrineholms GK 26 augusti. Vi räknar med att nästan alla stannar och äter lunch efter avslutat tourspel.  

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 

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

 

Säsongsavslutning med prisutdelning i restaurangen i vårt klubbhus 16 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!  

 
Ulf Svanström:   0733-14 00 57, 011- 14 85 57                Thed Simonson:   0738-53 74 82, 011-14 75 74                Torsten Hjärtström 0705-31 90 42  

ulf.svanstrom@live.com                                                       thed.simonson@bredband.net                                             torsten.hjartstrom@telia.com 
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