
2018 års tävlingar hittar Du på Min Golf.  

Årets tävlingsprogram ska vara en tilltalande blandning av olika tävlingsformer. Det finns möjlighet att delta i både 

singeltävlingar och lagtävlingar. Vi kan dock med återblickar på de senaste säsongerna konstatera att lagtävlingar 

har fler antal tävlande. Det innebär att det under 2018 är fler lagtävlingar än singeltävlingar. I de flesta 

lagtävlingarna är det två i laget, men vi har tävling med tre (3) i laget.  

Lördagen den 5 maj inleder vi tävlingssäsongen med Nybro Glasbruks 3-manna scramble.  

Sommarveckan arrangeras vecka 30 och som vanligt har vi tävling måndag (23 juli), onsdag (25 juli) och avslutar 

på söndag (29 juli).  

KM och KM Klasser spelas första helgen i september med samma upplägg som föregående år. Vi uppmanar 

klubbens medlemmar att ställa upp i denna tävling. Tänk att på klubbens höstårsmöte får motta pris som 

KLUBBMÄSTARE. 

Totalt är antalet tävlingar i stort samma som tidigare år. Vissa helger är helt tävlingsfria och då kan våra 

medlemmar och greenfeegäster disponera banan för sig själva utan konkurrens av tävlingar. Vissa tävlingsdagar 

är banan bara avstängd en eller två timmar, men vissa (speciellt de med kanonstart) tävlingar stängs banan 

nästan hela dagen. Allt för att våra medlemmar, greenfeegäster och tävlande ska kunna spela på vår bana i en 

härlig natur. 

Anmälan gör Du liksom tidigare via Min Golf. Resultatet från våra tävlingar kan Du se på vår hemsida eller Min 

Golf. 

I samband med anmälning till tävlingar kan tävlingsdeltagarna välja tee. Denna möjlighet kommer att ges i de 

flesta tävlingarna (dock inte KM). I samband med Din tävlingsanmälan i Min Golf väljer Du vilken tee som Du ska 

spela ifrån. Nytt från och med 2018 är att antalet utslagsplatser blir fler. Herrar kan välja tee 56, 52 och 49 medan 

damer kan spela från tee 56, 52, 49, 45 respektive 41. Frågan som säkerligen ställs är varför kan inte herrar spela 

från 45 eller 41. Svaret är att dessa är bara slopade för damer. Se slopetabellerna på hemsidan eller i klubbhuset. 

Liksom de senaste åren måste tävlingsdeltagarna ha ETH (Exakt Tävlings Handicap) för att visas på 

resultatlistan. Spelare utan ETH är välkommen att delta i tävlingen men kan inte motta pris. För att skaffa sig ETH 

krävs under föregående eller innevarande år fyra (4) registrerade handicapronder, både genom tävling och 

föranmälda sällskapsronder. Dock inte för de spelare inom handikappgrupp 1 (låghandikappare). 

Sedan något år tillbaka går det att betala tävlingsavgift och greenfee med kort i tävlingskansliet. De tävlingar som 

vi har med kanonstart rekommenderar vi alla deltagare att hämta scorekorten dagen innan. Då slipper långa köer 

i kansliet på tävlingsdagen. 

Sedan 2015 använder vi scorekortet, OnTag. På dessa kort kommer du se antalet extra slag du får på respektive 

hål i förhållande till ditt spelhandicap.  

Vi vill också passa på att tacka våra sponsorer, vilka ställer upp med fina prisbord. Ett stort tack också till alla våra 

tävlingsfunktionärer. Med dessa insatser har vi möjlighet att genomföra alla tävlingar på mycket bra sätt. 

Vi ser fram emot många tävlande och önskar er alla en trevlig tävlingssäsong. 

   

 


