Onsdagsgolfen 2021
Seniorgolfen bjuder säsongen 2021 på en hel del förändringar, till att börja med döper
vi om oss till Onsdagsgolfen. Onsdagsgolfen är nu en öppen tävling för alla hågade,
oavsett ålder, men är t.v. förbehållen medlemmar.

Onsdagsgolfen spelas varje onsdag förmiddag från 2 juni till 29 september med
varierande spelformer där individuella tävlingar blandas med lagtävlingar. Resultatet från
varje deltävling ger en placeringspoäng där såväl placering som antal startande påverkar
poängen. Såväl individuella tävlingar som lagtävlingar räknas in i ligan. Man väljer själv
om man vill delta vid alla eller några tillfällen eller kanske endast ett, beroende på
möjlighet, ambition och förmåga.

Anmälan till onsdagsgolf sker via MinGolf med måndag i tävlingsveckan som sista
anmälningsdag. Startlista presenteras på MinGolf under tisdagen.

Säsongen avslutas med ett slutspel, där lottad startordning i de två sista tävlingarna
ersätts av en spelordning enligt ställningen i poängligan och i den allra sista tävlingen
dubbleras placeringspoängen. Säsongens 8 bästa poäng räknas in i sammandraget.

Priser i form av presentkort fördelas efter säsongen till den övre halvan i poängligan.
Förutom ”onsdagsligan” sätter vi också upp en extratävling i form av ”Running eclectic”
(RE), där spelaren efter varje poängbogey (totalt 8 under säsongen) på sitt scorekort
markerar vilka hål som skall låsas till hans/hennes fiktiva scorekort för RE. När sista
poängbogeyn spelats skall du i den bästa av världar ha uppnått goda poäng på alla 18
hålen. De 3 bäst placerade i RE-ligan erhåller pris efter säsongen. Prisutdelning sker
efter sista onsdagstävlingen i samband med gemensam lunch.

Varje tävlingsomgång kommenteras och en uppdaterad poängliga presenteras inom
någon dag på onsdagsgolfens egen undersida på klubbens hemsida.
Deltagare väljer vid varje anmälan själv vilken tee man vill spela från med undantag från
vissa omgångar där tävlingsledningen proklamerar annat.

Startavgiften uppgår till 20 kr per deltävling och erläggs i receptionen då scorekortet
hämtas.

Vid premiären 2/6 roar vi oss med en poängbogey bästboll i anmälda lag.

Vill du veta mer om upplägget kontaktar du Hasse Ek (has.ek@bredband.net).

