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Årsbrev 2020 GG-Golfare
Hej.
Nytt golf-år och gott om tid att se över klubbor, bag och vagn och kanske putsa skorna för den
21 APRIL drar årets viktigaste serietävling igång.
Årets GG-kommitté består av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Thommy Börjesson, Ordförande
Håkan Jaktlund, Ekonomi
Reidar Jonestad, Ledamot
Reidar Persson, Ledamot
Tommy Nilsson, Ledamot
Göran Malmberg, Ledamot
Kay Sjöstrand, Ledamot
Östen Lindberg, Ledamot

Tel: 070-413 25 80
Tel: 070-327 48 55
Tel: 070-694 41 38
Tel: 073-347 77 01
Tel: 070-385 88 22
Tel: 070-851 39 39
Tel: 076-170 16 66
Tel: 070-521 88 98

Vår interna serietävling
Start tisdagen den 21/4 och sista deltävlingen tisdagen den 2/9. Totalt 20 deltävlingar.
Inställd tävling ersätts ej.
Tävlingen är öppen för alla födda 1965 eller tidigare.
4-bollar med 10 minuters mellanrum.
Anmälan till tisdagsgolfen :
GIT-anmälan via hemsidan, Min Golf.se, eller telefonanmälan till 0380-100 22 alt.
personligt besök till kansliet.
Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast klockan 09:00 måndagen före tävlingsdagen.
Därefter sker lottning. Vid speciella önskemål; kontakta kansliet om särskild starttid.
Tävlingen spelas som slaggolf i en A-klass upp t.o.m. 18,0 och en B-klass från 18,1-36,0
Spelare med klubbhandicap (över 36,0) spelar på Hcp 36,0 från RÖD TEE.
Den klass man startar i behåller man hela säsongen.
RÖD TEE eller GUL TEE får användas av de som under året fyller 70 år.
Glöm inte att anmäla vilken Tee ni vill spela på när ni gör anmälan i (Min Golf) GIT
• Infinn er 30 min före er starttid för att betala anmälningsavgiften med kontanter
(jämna pengar 50 kr), eller allra helst SWISH till nr 070-327 48 55
• SWISH:a gärna dagen innan så går det lite snabbare vid utlämningen av scorekortet.
• Startlista kommer att meddelas via e-post måndag eftermiddag, eller kontakta kansliet för info.
• Närvaro senast kl. 08:30 i klubbhuset för 1:a (första) start kl. 09:00.
• Kommittén är på plats från kl. 08:00.
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Tävlingen spelas i två klasser
På resultaten över säsongen från de 20 spelomgångarna i seriespelet,
räknas snittet på de 8 bästa resultaten. Din nettoscore gäller.
*Vid lika slutställning utses segraren, efter lägst Hcp inför sista tävlingen.
(EGA Exakt Tävlingshandicap) (ETH)
*Höglandstouren ingår inte i "Order Of Merit".
Priser varje tisdag: för respektive Grupp utdelas x antal priser beroende på
antal deltagare (se prisuppställning i separat blad) i form av PRESENTKORT i
golfshopen.
Priser som inte hämtas ut av respektive. tillfaller efter säsongen slut G.G.

Spel om Folkes Vandringspris
Tävlingen äger rum den ? september 2020
•
•
•
•

Tävlingen spelas på OKÄND ort (meddelas senare).
Denna tävling spelas som ren slagtävling. (Måste håla ut)
Tävlingen är öppen för alla födda 1965 eller tidigare.
Tävlingen spelas i en klass.

Prisutdelning med mat någonstans i Nässjö
OBS!
De som har mindre än 8 st aktiviteter i seriespelet krävs på en avgift.
(Självkostnadspris både för tävlingen och/eller festen)
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Höglandstouren
Liksom tidigare år har vi utbytestävlingar med klubbarna Eksjö GK, Tobo GK,
Tranås GK och Vetlanda GK.
Tävlingen är öppen för alla födda 1965 eller tidigare.
Obs! För deltagande i finalen krävs att man är född 1960 eller tidigare.
Klassindelning:
•
•

Klass A
Klass B

hcp upp t.o.m. 18,0
hcp från 18,1 - 36,0

Tävlingsform: Slaggolf
Spelprogram (5 st deltävlingar) Höglandstouren för säsongen 2020

14/5

Tobo

4/6

Vetlanda
Nässjö

25/6

Eksjö

6/8

Tranås

27/8

Final Wiredaholm GK

8/9

Fastställd greenfee gäller om kr 230:- + kr 40:- = Kr 270:Max antal spelare: 144 st.
Första start är kl. 10.00 (Shotgunsstart)
Tävlingsdagar i samtliga fall torsdagar. Utom Finalspelet som är på en tisdag.
Anmälan sker via GIT (Min Golf) för respektive klubb.
Lagtävlingen:

Baseras på de sex bästa resultaten i varje lag, oavsett A- eller B-klass
vid varje tävling.
Lagpriset tilldelas den klubb som på 5 tävlingar når lägsta lagscore.
Vi hoppas att många passar på och deltar i dessa tävlingar.
För att vara berättigad att representera klubben i den avslutande
finaltävlingen krävs att man har spelat minst tre deltävlingar.
De sex representanterna till finalen utses utifrån prestation.

rev 2020-03-10

OBSERVERA NEDANSTÅENDE

• TÄNK PÅ ATT ”LÄSA MOT” SCOREKORTET MED ER MARKÖR
INNAN NI SIGNERAR SCOREKORTET.

• DET ÄR HÅL FÖR HÅL SOM SIGNERAS MED ER MARKÖR/
INTE VAD NI HAR SUMMERAT FÖR SLUTRESULTAT.

Har du inte lämnat din e-postadress så gör det, för det underlättar för oss.
Vi ser fram emot en bra golfsäsong, med trevligt umgänge, bra väder, och fina banor.
All relevant information under säsongen kan ni finna på
https://www.nassjogk.se/gamla-grabbar/ Alternativt på GG’s anslagstavla i klubbhuset.

Nässjö 2020-03-10

GG Kommittén

