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Aktivitetsbeskrivning för Oldboysverksamhetens golftävlingar 2019 
 
Seriespel H50, H60, H70, H75 och H80 
Tävlingsformen är matchspel. Maximalt handicap som räknas beror på i vilken serie 
spelet sker. Deltagare ska under året uppfylla åldersgränsen. Den som tillhör en äldre 
grupp kan undantagsvis få spela i en lägre åldersklass. Tävlande lag tas ut av 
respektive lagledare inför varje tävling. Sex man ingår i varje lag utom i H80 där fyra 
man deltar. 
 
Onsdagsgolf 
Tävlingar sker varje onsdag under säsongen med början 17/ 4. Undantag görs 1/5, 
31/7, 14/8 och 4/9. Tävlingen är öppen för H50+are. Deltagarna ska under året uppfylla 
åldersgränsen. Tävlingsformen är slaggolf utom vid tre tillfällen då lagtävling genomförs. 
Anmälan till onsdagsgolfen sker via GIT senast kl 12:00 tisdagen innan tävlingen och 
starttid publiceras på tisdagskvällen senast kl 21:00. Golfvärd för varje tävlingsdag 
utses innan säsongen börjar. Golfvärden ansvarar för dagens tävling och informerar om 
eventuell lägesförbättring m m samt ska på anslagstavlan anslå information om aktuell 
tävling 
Säsongen avslutas 25/9 med kanonstart. Till årets gubbgolfare utses den som har flest 
poäng på ”bästa 10-listan”.  
 
Matchspel  
Varje måndag spelas matchspel med start 29/4, uppehåll i juli och avslutning 16/9. I 
matchspelet får man spela mot en lottad motspelare. Dubbelmatcher förekommer. 
Anmälan sker via GIT senast söndag kl 15.00. På kvällen skickas startlista ut via mail. 
Resultaten från tävlingarna meddelas också via mail.. Uppgift om mailadress måste 
därför lämnas till torsten.hjartstrom@telia.com. Under perioden samlas poäng: 1 poäng 
för deltagande/förlorad match, 2,5 poäng för delad match och 4 poäng för vunnen 
match. Flest poäng blir årets Matchspelsvinnare som koras i samband med 
avslutningsgolfen  23/9. Både oldgirls och oldboys är välkomna.  
 
Kick-off 
I år sker kick-off med kanonstart kl 09.00 på hemmaplan i samband med 
onsdagsgolfens början 17/4. Anmälan sker via GIT. Aktiviteten är öppen för både 
oldgirls och oldboys. 
 
Höstresan  
I år anordnas en tvådagars avslutningstävling på Askersunds GK  4-5 september. 
Spelformen första dagen är slaggolf och andra dagen fyrboll bästboll. Detaljerad 
information om boende, kostnader och transporter m.m. lämnas av aktivitetsansvarige 
Tord Källström.  
 
Manheim Cup 
En tävling spelas fredag 28/6 mellan 12 oldboys och 12 oldgirls. Tävlingen läggs upp 
som en Ryder Cup tävling över 27 hål med 9 hål fyrboll bästboll, 9 hål foursome och 9 
hål matchspel. Lagen tas ut av respektive aktivitetsansvariga. 
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Utbyte med Vreta Kloster 
En tävling spelas årligen vartannat år hemma och vartannat år borta. 2019 är Bråvikens 
GK värd. Tävlingen spelas 14/8 med kanonstart och är öppen för oldgirls och oldboys. 
Tävlingsformen är slaggolf och de 15 bästa resultaten räknas.  
 
Vinterputtning 
Puttningstävlingar anordnas för oldboys i Golf & Aktivitetscenter (GAC) november–mars 
på torsdagar 1300-1630. Ingen föranmälan krävs. Tävlingarna sker normalt i fyra 
omgångar över 9 hål på varierande banlayout. En totalsegrare koras i slutet på 
säsongen. 


