Tävlingsbestämmelser Måndagsgolfen Nora GK
Tävlingsledning
Leif Eriksson, 070-616 31 82, leif.eriksso@telia.com
Deltagare
Tävlingen är öppen för alla medlemmar oavsett ålder, kön eller hcp.
Omfattning
Tävlingen spelas varje måndag och startar så fort sommargreener öppnats och t.o.m 31 augusti. Sista
poänggrundande rond för Order of Merit (Tour och Eclectic) är 24/8.
Startavgift
Startavgiften är 30 kr per person och speldag. Startkuponger kommer att säljas mot kortbetalning
eller swish.
Klassindelning
Alla spelar i samma klass
Anmälan
Kan göras på plats till TL senast 08:30 genom inlämning av startkupong och ifyllt scorekort med namn
och golfid. Vi öppnar i år för föranmälan 1 vecka före speldatum i Min Golf. TL förordar föranmälan!
Spelform
18 håls slaggolf, max antal slag par + 5/hål.
Tee
Om banchef så medger, startar vi från tre olika tee:s (1-10-12). De som startar från 12:e tee, har rätt
att spela hålen 10 och 11, innan de spelar hålen 1-9.
Herrar spelar från gul och damer från röd tee. Vi tillåter val av tee enl. ”tee i HCP-tävlingar”, dvs
Herrar och Damer +75, har rätt att spela en kortare bana, röd resp. orange tee, om så önskas. Den
tee som väljs första gången, måste fortsättningsvis vara densamma under resten av säsongen.
Lottning och startlista
Fri lottning görs av GIT, någon gång mellan 08:30 – 08:45. Startlista offentliggörs snarast därefter.
Resultatredovisning
Efter slutförd tävling lämnas signerade scorekorten i därför avsedd trälåda. Rondens resultat
publiceras i Min Golf, och OoM (Tour – Eclctic) publiceras på Nora GK:s hemsida
www.noragolfklubb.se under fliken ”Klubben”.
Oder of Merit
Resultatet i varje rond/deltävling räknas om till poäng i en serie över säsongen (=Tour). De 13 bästa
resultaten räknas.
Lägst antal slag per hål räknas samman över säsongen – 50% av spel hcp (=Eclectic). Samtliga
poänggrundande ronder räknas .
Priser
Startavgifterna går oavkortat tillbaka till deltagarna i form av priser. Prisutdelning för rondens
vinnare och andra plats delas ut nästkommande speldag. Resterande priser ackumuleras, och delas
ut avslutningsdagen 31/8 tillsammans med priser för Tour och Eclectic.

