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Tävlingsverksamheten 2021
Här beskrivs den tävlingsverksamhet som 55+ sektionen själva
bedriver eller deltar i.
Se också rubriker i menyn till vänster, för olika
tävlingsmoment/tävlingar.
Även om pandemin ännu inte är över, så tar SGF den 1/6 bort
vårens “tävlingsförbud”. Detta innebär att vi fr o m detta
datum tills vidare spelar tävlingsgolf enligt vårt
tävlingsprogram. Alla våra olika tävlingsmoment startas då
upp, & anmälningar görs enligt info på respektive hemsideflik.
Vi hoppas att denna säsong skall kunna genomföras på ett
någorlunda normalt sätt. M h t att pandemin ännu inte är över,
så fortsätter vi med våra speciella rutiner (se här nedan)
samt klubbens tillfälliga Lokala Regler att ta hänsyn till.
Vi uppdaterar kontinuerligt våra hemsideflikar, samt skickar
55+ mejl med mer detaljinfo allt eftersom. Nedanstående info
mejlades m h t pandemin ut till alla sommaren 2020, & den är
här nu uppdaterad med aktuella datum etc. Samma riktlinjer
kommer sannolikt att gälla i år, annars så återkommer vi.

Hej golfvänner!
Då pandemin tyvärr inte är över, men vi har fått tillstånd att
börja tävla igen, så kommer här rätt mycket detaljinfo om vad
som gäller generellt, samt med våra olika tävlingsmoment.

Denna info kommer också att uppdateras på hemsidan, men
vänligen läs igenom detta mejl för att undvika ev
missförstånd. Vi väljer att redovisa denna info punktvis
enligt nedan:
Generellt: vi eftersträvar att göra de allra flesta rutinerna
utomhus, funktionärerna arbetar med handskar på & det kommer
att finnas handsprit till hands. Du hjälper till genom att
hålla avstånd mellan varandra samt god handhygien. Klubben har
också nu under pandemin, Tillfälliga Lokala Regler som finns
att läsa både på hemsidan & på klubbens anslagstavlor – följ
dessa! Vi kan spela & ha kul, men skall givetvis respektera de
rekommendationer som myndigheterna ger.
Tävlingsanmälan: sker på Min Golf som vanligt, fr o m när vi
får börja tävla igen & framåt. Tävlingarna kommer att ligga
öppna månadsvis för anmälan fr o m mitten av föregående månad,
d v s vi öppnar tävlingarna för juni i mitten av maj o s v,
resten av säsongen.
Betalning & scorekortshämtning: betalning sker som vanligt
(med jämna pengar!) & läggs direkt i vår 55+börs samtidigt som
Du av TL bockas av på startlistan & tar Ditt eget scorekort
som TL lagt fram i ”bollhögar” som tidigare. Vi byter nu inte
scorekort, utan var & en fyller i sitt eget (+ den man
markerar för), & efter rundan så stämmer ni av scoren, hål för
hål!
Regelfrågorna: som vanligt så sitter det en regelfråga i
starthuset, som var & en besvarar på scorekortet. Detta är
viktigt för vårt SISU-stöd. Rätt svar anslås på tavlan.
Tävlingsrundorna (tis+tors): vi eftersträvar 3-bollar så långt
det går, då vi har ett begränsat antal utspelstider (max 20
bollar). På tävlingsprogrammet så ser Du när vi har
”specialtävlingar”, & denna info finns givetvis även på Min
Golf när Du anmäler Dig. Glöm ej att själv direkt efter
respektive runda, anteckna siffror för Bonushålpoäng, Birdies

(på rätt lista!) & Torsdagmästarresultat (slag netto) .
Damernas måndagsgolf: Kolla under rubriken Dam-aktiviteter
eller med Karin W, om vad som gäller allt eftersom.
Speciella Dam- & Herr-aktiviteter:
En ny damtävling spelas söndagen den 4/7, läs mer under fliken
Dam-aktiviteter.
Årets Idre Cup (för både damer & herrar), är inbokad till den
2-3/8. OBS – intresseanmälan på Min Golf redan under mars
månad. Se kommande Inbjudan samt hemside-fliken.
Fjällcupen är planerad till den 16-17/8. Mer detaljinfo kommer
asap under respektive flik.
Match-spelet: 2 klasser som vanligt, individuellt & 2mannalag. Anmälan sker genom swish-inbetalning till 55+ på nr
123 436 9401 senast den 30/5, tydligt aviserat med namn &
vilken klass (ind/lag). Startavgift 50:-/person för resp
klass. Anmälan registreras när betalning skett. Om Du inte har
swish, mejla Lasse H på lars.hindriks@telia.com . Spelstart v
24 & spelschema med speldatum för respektive omgång anslås på
vår anslagstavla. Finalerna skall vara spelade senast under
vecka 38.
Månadens stjärna: 4 tävlingsmånader (juni-sep) – ingen avgift,
schema för vilket Bonushål som gäller för vilket datum finns
på anslagstavlan. Du måste själv på summeringsbladet (på
anslagstavlan) fylla i den poäng Du spelar på Bonushålet resp
dag. Mest antal poäng/månad (på dessa Bonushål) blir Månadens
Stjärna (som tidigare år).
Birdieligan: I år 3 klasser utan inblandning av hcp, Damernas,
Herrar gul & Herrar Röd – ingen avgift. Flest antal Birdies
under våra individuella tisd- & tors-tävlingar på RGK vinner i
resp klass. Anteckna Dina Birdies på rätt summeringsblad på
anslagstavlan.

Torsdagsmästaren: ingen avgift, speldatum torsdagarna 17/6,
29/7, 19/8 & 23/9. De tre bästa nettoresultaten (slag) räknas
samman & lägst sammanlagda resultat blir årets mästare.
Anteckna Dina resultat (nettoslag) på summeringslistan på
anslagstavlan.
55+ Champ: Anmälan genom tydlig avisering (viktigt m h t olika
tävlingsmoment!) & betalning (50:-) via swish till 55+ på nr
123 436 9401 . De 10 bästa resultaten (poäng) under säsongens
individuella tisd- & tors-tävlingar räknas samman, &
kvalificerar Dig till 55+ Champ-finalen (max 24 deltagare med
delning) onsdagen den 22/9. Första kvalificeringstävling är
1/6 & den sista är 16/9. Anmälan för deltagande snarast, men
före den 1/6, om Du vill kunna räkna alla kval-tillfällena.
Resultat som spelats före anmälan/betalning, kan givetvis inte
medräknas. Till finalen tar man med sig snittresultatet för
säsongen. Detta snittresultat tillsammans med finalresultatet
blir Din slutscore. Spelaren med lägsta slutscore, blir årets
55+ Champ!
RäGK 55+ Open: vi genomför den 26-29/8 för andra gången en 4dagars seniortävling (55+) med cut efter 3 dagar, d v s man
spelar 18 hål/dag tors-+ fre- + lö-em, som sedan tillsammans
ger ett resultat för att komma med & spela finalen på
söndagen. Denna tävling är Sveriges första i sitt slag (55+),
d v s en 4-dagarstävling med Europa-toursnitt för vår
åldergrupp. Anmälan på Min Golf t o m den 31/7. Samtliga
Dalarnas 55+are är inbjudna till denna tävling & de 60 först
anmälda är garanterade plats. Mer detaljinfo med kostnader etc
kommer per mejl & på hemsidan inom kort. Vi vill ha med många
hemmaspelare! Om Du av någon anledning inte kan eller vill
delta, så behöver vi aktiva & motiverade funktionärer, för att
göra ett proffsigt arrangemang. Om Du har tid & lust, hör av
Dig till ulf.haak@pellasgarden.se , så återkommer vi till Dig
inom kort. Varmt välkomna både spelare & funktionärer!
Dalagolfen 50+ & DSO: Både Dalagolfen 50+ & DSO planeras i år
att
spela
enligt
normal
plan.
För
mer
info
&

speldatum/platser, se Dalarna GF:s hemsida samt våra egna
flikar.
Våra Funktionärslistor kommer att uppdateras asap, så kolla om
Du fått nåt nytt Funktionärsuppdrag. Klubben behöver vår
hjälp,
för
att
överhuvudtaget
kunna
genomföra
tävlingsprogrammet, så vänligen ställ upp på de uppdrag Du
eventuellt får! Vi kommer fr o m i år också för optimalt
resultat, att begära mottagande-kvittens av alla funktionärer.
Skall bli jättekul att tävla igen & vi hoppas på fulla
startfält! / 55+styrelsen
Klubbens tävlingsresultat hittar Du genom att klicka här.

