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 VÅRDSBERG GK SENIOR TOUR. 
(Tävlingen är öppen för alla herrar och damer + 50 år med handicap 54 och lägre) 

Tävlingsavgift är  25 kr. OBS! Extra avgift tillkommer vid vår- och höstavslutning. 

Om inget annat anges under kolumn anm. gäller kanonstart k 8.30  

 

 Vårens spelprogram. (anm tidigast den 21/3) 
Datum Spelform Hål Tee Golfbana Anm 

Säsongsupptakt. 

Torsdagen den 14/4 

Scramble 

(lagtävling) 

9 43H 

35 D 

Vårdsberg Kl 09.00 

Torsdag den 21/4 Slaggolf 9/18 Valfri Vårdsberg  

Torsdag den 28/4 Slaggolf  9/18 Valfri Vårdsberg  

Torsdag den 5/5 Poängbogey 9/18 Valfri Vårdsberg  

Torsdag den 12/5 Slaggolf 18 Blå H 

Röd D 

Vesterby Löpande starttid. 

Första start kl 8.00  

Torsdag den 19/5 

 

Slaggolf. 

3 klubbor i bagen. 

9/18 43 H 

35 D            

Vårdsberg  

Torsdag den 26/5 Slaggolf 9/18 Valfri Vårdsberg  

Torsdag den 2/6 Scramble 

(lagtävling) 

18 46 H 

43 D 

Vårdsberg  

Torsdag den 9/6 Poängbogey 9/18 Valfri Vårdsberg  

Våravslutning. 

Torsdagen den 16/6 

Greensome 

(lagtävling) 

18 43H 

35D 

Vårdsberg Tävlingen avslutas 

med  en gemensam 

enkel måltid och med 

en mindre 

prisutdelning. 

   

Höstens spelprogram. (anm tidigast den 2/5) 
Datum Spelform Hål Tee Bana Anm 

Torsdag den 4/8 Slaggolf 9/18 Valfri Vårdsberg  

Torsdag den 11/8 Slaggolf 9/18 Valfri Vårdsberg  

Torsdag den 18/8 Scramble 18 46 H 

43 D 

Vårdsberg  

Torsdag den 25/8 Slaggolf 9/18 Valfri Vårdsberg  

Torsdag den 1/9 Slaggolf. 18 Blå H 

Röd D 

Vesterby Löpande starttid. Första 

start kl 08.00  

Torsdag den 8/9 Slaggolf Spel med 

3 klubbor i bagen. 

9/18 46 H 

43 D 

Vårdsberg  

Torsdag den 15/9 Slaggolf 9/18 Valfri Vårdsberg  

Torsdag den 22/9 Poängbogey 9/18 Valfri Vårdsberg  

Torsdag den 29/9 Scramble 18 46H 

43D 

Vårdsberg Start kl 09.00 pga ev frost 

Avslutning av 

senior touren. 

Torsdag den 6/10 

Slaggolf med 

inslag av separata 

tävlingar 

9 46 H 

43 D  

Vårdsberg Start kl 09.00 

Avslutning, utvärdering 

Prisutdelning, mat och fika 
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Tävlingar: 

Tävlingsprogrammet är anpassat till såväl den som är tävlingsinriktad som till den som bara 

vill delta för glädjen att spel golf. Möjlighet finns att anmäla sig till 9 eller 18 håls tävling  

Denna möjlighet gäller inte lagtävlingar och vid spel på Vesterby. Max antal startande vid 

varje tävling är 44 st.  

 Tee: 

 Valfri tee i tävlingsprogrammet avser: Damer tee 35,43 alt 46.  Herrar tee 43 eller 46. Tee  

ska alltid anges vid anmälan. 

Tävlingsavgift: 

Tävlingsavgift är 25 kr. Betalas i samband med din anmälan med bankkort eller med swish. I 

undantagsfall kan kontant betalning göras och då gäller jämna pengar till Jörgen.   (Vid vår- 

och säsongsavslutningen tillkommer en avgift för fika och mat). 

Anmälan: 

Anmälan  till tävling görs via min golf fram till tisdag  kl.15.00 före tävlingsdagen. Anmälan 

till lagspel kan endast göras som enskild medlem. Lagets sammansättning görs av system Git. 

Startlista: 

Startlista hittar du på min golf.se senast tisdag kl 18.00 före tävlingsdagen 

Tävlingsdagen: 

Anmälan och Scorekort  hämtas ut senast 20 min  före angiven starttid. 

Efter tävling: 

Efter tävling ska Scorekortet signeras av spelare och markör. Antal bruttoslag bör vara 

sammanräknade. Signerat scorekortet läggs sedan i seniorernas brevlåda. Tävlingsledaren 

förbehåller sig rätten att justera felaktiga eller otydliga noterade scorer i samband med 

registrering i Git enligt tävlingsbestämelserna. 

Resultatlista: 

Resultatet läggs ut på min golf.se samt en kopia av resultatet sätts upp på seniorernas 

anslagstavla. 

Handicapsgrundande tävling: 

Tävlingarna utom lagtävlingar och spel med tre klubbor är  handicaps grundande tävlingar.  

Påverkas ditt handicap justeras detta automatiskt i samband med att resultatet för tävlingen 

blir godkänt. 

Resultat och priser: 

Under säsongens tävlingar samlar man prispoäng (PP) (ej lagtävlingar och spel med 3 

klubbor). PP fördelas ut beroende på antal startande i 9- alt 18 håls spel) 

Prispoäng gäller vid  minst tre startande i respektive grupp. De som har spelat till sig flest 

prispoäng under säsongen erhåller priser i form av bl.a. presentkort. Priser delas även ut till 

bästa lag i scramble och spel med tre klubbor. Dessutom  kommer priser  att lottas ut bland de 

som deltaget i senior touren och är närvarande vid säsongsavslutningen Tabell som redovisar 

antal PP per tävling finns anslagen anslagstavlan och på hemsidan. 

Säsongavslutning (vår och höst) 

Vårsäsongen avslutas med en enklare förtäring och en mindre prisutdelning. 

Hela säsongen avslutas på hösten med golftävling, prisutdelning, information/utvärdering och 

mat och fika  

Kontaktpersoner: 

Jörgen Malmgren  Tel 0721 750962 

Christer Derger  Tel 0737 500815 

 



 


