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Då vårens “tävlingsförbud” släpper den 1/6, så
startar vi genast upp detta tävlingsmoment
direkt. Glöm ej att anmäla Dig!
55+ Champ är vårt säsongsövergripande tävlingsmoment under
våra tisdags- & torsdagstävlingar på hemmabanan. Åke Rosengren
är initiativtagare (Tack Åke!) & upplägget är följande.
Årets 55+ Champ blir den som vinner 55+ Champ-finalen onsdagen
den 22/9. 24 st (ev några till, läs nästa stycke) 55+are
spelar då 18 hål poängbogey på hemmabanan, för att kora
segraren.
Man kvalificerar sig för denna final genom att vara bland de
24 bästa spelarna (med s k delning, d v s alla som har samma
totalpoäng som den 24:e spelaren är kvalificerad till
finalspelet) under kvalificeringsperioden, som i år är fr o m
den 1/6 till den 16/9. Vi räknar här bara poäng, & Dina 15
bästa rundor under säsongen blir en totalpoäng, för
kvalificering. Endast rundor från hemmabanan räknas. Alla
spelar från valfri tee med tillhörande slope, & kan således
blanda rundor från ex gul & röd tee. Även finalen spelas från
valfri tee.
Åke sköter månadsvis resultat-uppföljningen & annonserar allt
eftersom hur vi ligger till. Skulle någon final-kvalificerad
bli sjuk eller få förhinder, så fyller vi på med efterföljande
spelare, så att startfältet blir (minst) 24 spelare. Anmälan
till finalspelet sker som vanligt på Min Golf. Startlista
annonseras senast den 20/9.
Nytt sedan 2019 är att alla finaldeltagare tar med sig sitt

snittresultat (poäng) för kvalificeringsperioden & har denna
poäng som “startbonus” till finalrundan. Denna poäng
tillsammans med finalspelspoängen blir den slutpoäng som avgör
finalspelet. Champ blir således den som har mest poäng totalt
(snitt under kvalificering + finalrundan). Prisutdelning
kommer att ske vid säsongsavslutningen. Vandringspris till
segraren & priser till de 3 främsta i finalen. Vid lika poäng
slutpoäng, avgör finalrundan, vid lika även där avgör bästa
poängrunda under kvalificeringsperioden. Vid lika även där,
näst bästa o s v.
Deltagandet är givetvis frivilligt & kostar 50:- i startavgift
(som oavkortat går till prisbordet). M a o, ju fler som är
med, desto bättre prisbord! Anmälning sker genom inbetalning
av startavgiften till vårt swishnr 123 436 9401 (med namn &
syfte), alt kontant till Åke, senast före första genomförda
spelrunda. Det går givetvis inte att tillgodoräkna sig rundor
spelade före betalning skett.
Om något är oklart i detta spelmoment, fråga Åke som ansvarar
för denna nyhet. Efter säsongen så utvärderar vi som vanligt
hur det fungerat, & tar då beslut om ev förändringar.
Målsättningen med detta spelmoment är att under säsongen skapa
ett kvalificeringsunderlag, för en ren 55+-final i slutet av
säsongen (likt Race to Dubai).
Hoppas att de flesta utav oss vill vara med, & kanske detta
moment sporrar några att spela ännu fler tisdag- &
torsdagstävlingar, för att kunna vara med i finalen den 22/9.
Åke Mårs vann både 2018 & 2020, Johnny Eriksson vann 2019, &
nu måste vi tillsammans kämpa för att utmana dessa herrar!
Välkommen & Lycka till!
Åke
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