Till onsdagsgolfarna.
Jag, Runo Andersson, har övertagit ansvaret från Thord för onsdagsgolfen och ska göra mitt bästa för
att det ska bli så bra som möjligt och hälsar gamla som nya spelare välkomna till årets tävlingar.
Från det år man fyller 50 år får man vara med och spela och från året man fyller 70 år är det valfritt
att starta från II (Gul) eller IV (Röd) tee.
Jag har mailadress runoandersson1943@gmail.com och vill att ni som kommer att vara med på
onsdagsgolfen sänder er mailadress till mig. Jag behöver den så att jag kan sända poängställningen
efter varje vecka till er. Mailadress kan jag inte få av klubben. Det har något med
sekretessbestämmelser att göra.
Här kommer lite information inför säsongen.
Vi har planerat att starta första veckan i april men som det ser ut nu kanske det blir svårt. Går inte
det startar vi så fort banan öppnas för spel.
När det gäller anmälan, startavgift och antal tävlingar som räknas in i slutresultatet för Årets
gubbgolfare är som tidigare år. Anmälan ska göras senast kl 12.00 tisdagen före tävlingen och
startavgiften är 30 kr. Antal tävlingsresultat som får räknas är 10.
Säsongen avslutas den 26 september med Pottgolf där de som varit med i sex tävlingar eller fler
tävlar om 15 priser. De som är med på denna tävling blir bjudna på en gemensam lunch.
Det som ändras är:
1. Vi kommer inte att dela ut några priser för varje deltävling för de individuella
veckotävlingarna.
2. Vi kommer inte att ha tävlingen närmast hål varje vecka.
3. Vid säsongens sista tävling 19/9 som ingår i Årets gubbgolfare utdelas dubbla poäng.
4. Årets prisutdelning sker på höstmötet. De 20 bästa på ”Bästa 10-listan” får pris. Dessutom
lottas 15 priser ut till de som spelat minst 6 tävlingar och är med på höstmötet och inte är
med bland de 20 bästa.
5. Till golfvärdar för varje vecka har jag tagit ut de som inte var närmast hål 2017.
6. Vi kommer vid fyra tillfällen ha lag- och närmast håltävlingar, se nedan.
Lag- och närmast håltävlingar
1. De gånger det är lagtävling är det även en individuell tävling.
2. Vid de fyra lagtävlingarna tävlar vi också i närmast hål.
3. En närmasthåltävling från tee II och en för de som spelar från tee IV.
4. För lag- och närmasthåltävlingarna har vi priser i form av lunchkuponger på
golfrestaurangen.
5. Lagtävlingarna kommer att vara någon form av bästboll.
6. Poäng delas ut både i den individuella tävlingen och i lagtävlingen.
7. Damerna kommer att vara med på lag- och närmast håltävlingarna men vi kommer
inte ha mixade lag. En gemensam prislista för lag- och närmasthåltävlingarna
kommer att upprättas.
Bifogar lista på speldagar och utvalda golfvärdar för 2018 års onsdagsgolf. Kan du inte vara
golfvärd kontakta en av reserverna och meddela mig vem som ersätter dig.
Jag önskar er alla en fin och trevlig golfsäsong
Runo

