HERRGOLFEN 2016
NYHET är att en förmiddagsstart tillkommer! En Order of Merit kommer att uppdateras efter varje
deltävling, direkt synligt på Min Golf under aktuell tävling under fliken Resultatlista/Leaderboard/Resultat i
kolumnen längst till höger.
Tävlingsdatum:
Onsdagar med start från kl. 11:00-12:00 samt ca. kl. 14:00.
April:
6 (CC), 13 (TC), 20 (CC), 27 (TC)
Maj:
4 (CC), 11 (TC), 18 (CC), 25 (TC)
Juni:
1 (TC), 8 (CC), 15 (TC), 22 (TC), 29 (CC)
Juli:
27 (CC)
Augusti:
3 (TC), 10 (CC), 17 (TC), 24 (CC), 31 (TC)
September: 7 (TC)
Kostnad:
Anmälningsavgift 100 kr samt 50 kr per deltävling.
Tävlingsform:
Slaggolf med placeringspoäng efter varje deltävling (15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ).
- Utöver placeringspoäng får man 1 deltagarpoäng/deltävling (gäller ej vid diskning eller NR).
- De 16 bäst placerade (man räknar då de 7 bästa placeringspoängen) efter sista deltävlingen är med i slutspel
enligt ”playoff”-modell.
- Priser till de åtta bäst placerade i slutspelet.
- Vinnare i varje deltävling erhåller ett Vasatorpsglas.
- På finaldagen spelas finalen samt match om tredje pris (Lucky Losers) med start kl. 10:00.
- Middag med prisutdelning anordnas samma kväll (för att få vara med där krävs deltagande i minst 8
deltävlingar).
Birdieligan:
Spelare med flest birdies under säsongen tar hem Vandringstrofén samt Vasatorpsglas. Eagle räknas som 2
birdies.
Tävlingsanmälan:
Anmälan sker på internet www.golf.se under tävlingar eller via receptionen 042-23 50 58, senast kl. 10.00
dagen innan tävlingsdagen. Därefter sker lottningen. Anmälan är definitiv, utebliven start
beivras.
Tävlingsregler:
- Herrgolfen är öppen för alla herrseniorer från 22 år och uppåt.
- Du kan inte tillgodoräkna dig deltagande (en av dina åtta tävlingar) vid tävling om du diskas eller har NR.
- Handicapgräns är 24,0.
- Minst nio deltagare krävs för att tävlingen ska godkännas.
- Variationer av tee kan förekomma. Tävlingsledningen avgör.
Tider för slutspel, avslutning, resultat m.m. anslås fortlöpande i herrarnas omklädningsrum och på
Vasatorps hemsida under herrkommitténs sida.
Magnus Kullberg, ansvarig Herrgolfen 2016

