
Tävlingsbestämmelser Måndagsgolfen 2022 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 (förutom v29) fr.o.m. att sommargreener öppnat t.o.m.  5:e september. Sista 
poänggrundande rond för tour och eclectic är 29/8.   
 
Startavgift 
Startavgiften är 30 kr per person och speldag. För deltagande i eclectic tillkommer en engångsavgift på 50,-. 
Startavgiften swishas till 070 574 05 08 (Håkan Gibson) i samband med anmälan, dock före tävlingens start. 
 
Klassindelning 
 Alla spelar i samma klass 
 
Anmälan 
Föranmälan senast kl 17.00 söndagen innan tävlingsdag i Min Golf. Anmälan kan göras en vecka innan tävlingsdag. 
 
Lottning och startlista 
Fri lottning görs i GIT, och startlista offentliggörs senast kl.19.00 söndagen innan tävlingsdag. För att erhålla största 
möjliga spridning av lottade bollar, har möjligheten att välja tidig eller sen start slopats.  
 
Spelform 
18 håls slaggolf, max antal slag par + 5/hål. 
 
Tee 
Fritt val. Vald tee anges vid anmälan. Vid ev. ändring skall detta anges på scorekortet. 
 
Övningsspel 
Måndagsgolfen tillämpar en lokal regel (lex Eknor) som medger övningsspel på banan samma dag som tävling.  
 
Resultatredovisning 
Efter slutförd tävling lämnas de signerade scorekorten i därför avsedd trälåda i klubbrummet (på bänken vid 
seniorernas anslagstavla). Rondens resultat publiceras i Min Golf, och kommer även publiceras på Nora GK:s hemsida 
www.noragolfklubb.se under fliken ”Klubben - Organisation - Måndagsgolf”. 
 
Ev. protester måste inlämnas till TL senast en vecka efter tävling. 
 
Order of Merit/Tour 
Resultatet för varje rond/deltävling räknas om till poäng i en serie över säsongen (=Tour). De 13 bästa resultaten 
räknas. Sista poänggrundande rond är 29/8. 
 
Eclectic 
Deltar i eclectic gör de som betalt engångsavgiften på 50,-. De  två första omgångarna spelas för att bekanta oss med 
våra ny tees, innan vi bestämmer oss från vilken tee vi önskar spela eclectic. Därefter spelas eclectic från samma tee 
hela säsongen. Lägsta resultat per hål räknas -halva aktuella spelhcp. Alla ronder räknas, utom de nämnda två första. 
 
Priser 
Startavgifterna går oavkortat tillbaka till deltagarna i form av priser. Prisutdelning för rondens vinnare, andra och 
tredjeplats delas ut, eller kan avhämtas i receptionen.   


