HERRGOLF 2022
Speldag/tid: Onsdagar 20/4 – 24/9 Starttid hela dagen man bokar då egen tid, och man kan då även
på golf.se min golf anmäla deltagande till Herrgolfen senast kl. 10.00 speldagen (ej krav men
underlättar administrativt) mellan 16.00 – 17.00 är banan bokad för de som ej bokat tid och/eller söker
någon att spela med. Scorekort med angivande av namn golf id och vilken tee man spelat lägges i
scorekortslådan senast kl 20.00. Om man inte hinner fota av scorekort och skicka till 0706643673
senast kl 21.00.

Klassindelning/spelform
Klass Alla Hcp 0 - 36,0. Valfri tee. 22 omgångar 18 bästa räknas.

Spelform: Slaggolf med slopesystem, där ej annat anges. Vi spelar jämn vecka från 1-9
och ojämn vecka 10-18. 9 hål Slg om annat ej anges.
Tävlingsdagar Röda dagar sker start från hål 1 Blåa dagar sker start från hål 10
20/4
25/5
29/6 (2)
10/8
14/9

27/4
1/6
6/7
17/8
21/9

4/5
8/6
13/7
24/8
24/9 (3)

11/5
15/6 (1)
27/7
31/8

18/5
22/6
3/8
7/9

- Olika tävlingar 15/6 (1) 18 hål
29/6 (2) 18 hål Slg 6x6 47-blå 1-6 57-vit 7-12 61-svart 13-18 ej hcp-grundande men poäng ges
24/9 (3) Herrgolfens final Gubbmastern 18 hål Sl + 9 hål shootout samt gemensam prisutdelning
för hela säsongen.

Golfresa mot okänt mål 2022.08.26 för endast 600 kr,inkl startavgift o dolda hål greenfee o mat.
Resultaträkning 36 alt 72 slag ger 6 poäng, 37 slag ger 5 poäng 38 slag ger 4 poäng o.s.v.
35 slag ger 7 poäng, 34 slag ger 8 poäng 33 slag ger 9 poäng o.s.v.De 50 bästa (antal poäng) under
säsongen får deltaga i ( Herrgolfens Gubbmaster). 18 hål Slagspel direkt därefter går de 10 bästa vidare
till 9 hål shootout. Detta sker den 24/9.

Avgifter
130 kr första gången därefter 30 kronor per spelomgång erlägges före start.
Kontantfri betalning via swisch. 070 6643673
Möjlighet att lösa säsongskort finns.
Priser för finalsegare, segrare varje omgång, samt poäng, samt övrigt
Prisutdelning för hela säsongen lördagen den 24 september.

Herrgolfkommittén
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