
 

 

RUTINER VID SENIORERNAS ONSDAGSGOLF 2020-06-25 Rev 
 
Pga pågående pandemi har vi tvingats förändra rutinerna för våra onsdagstävlingar. 
 
Framöver gäller följande: 
 
Anmälning 

• Anmälan sker som vanligt via Min Golf. Länk till resp tävling finns på vår hemsida. 
• OBS! Sista tid för anmälan är måndagar klockan 12:00. 
• Möjlighet att välja tidig/sen start kommer ej att finnas 

 
Tävlings-/ startansvariga 

• Ingen tävlings-/ startansvarig kommer att finnas på plats. 
• Eventuella spelavbrott, tex pga åska, hanteras av tjänstgörande kanslipersonal. 

En avbruten tävling kommer inte att återstartas. 
• Eventuella regelfrågor anmäls till och hanteras av någon i seniorkommittén. 

 
Hantering av scorekort 

• Scorekort hämtas i kansliet. OBS! Regler för vistelse i kansliet: Max 1 person åt gången. 
• Scorekort förs av spelare och stäms muntligt av med markör efter rond. Spelare lämnar 

signerat scorekort, utan underskrift av markör 
• Ifyllt scorekort läggs i låda placerad utanför kansliet. 
• Scorekort skall lämnas in direkt efter avslutad rond. 
• Även vid avbruten rond skall scorekort lämnas in. 

 
Betalning av startavgift 

• Tävlingsavgiften är som tidigare 20:-- 
• Kontanter accepteras ej. 
• Betalning sker med Swish. 
• Erforderliga uppgifter för Swish-betalning finns på anslagstavlan bredvid startkuren. 

 
Resultatlista / prisutdelning 

• Alla deltagare kommer att redovisas på resultatlista. 
• Pristagare erhåller sina priser via Swish. 

 
Golfbilar 

• Intresse för lån av golfbil anmäls till kansliet via telefon. 
• Standard 1 person/bil. 
• Du som kan tänka dig att dela bil med annan spelare meddela detta i samband med 

beställning. 
• Tillgången på bilar gör att ”först till kvarn” gäller. 
• Kansli eller kommitté hanterar ej eventuell samåkning. Görs upp mellan spelarna. 

OBS! Viktigt att respektera spelare som ej önskar samåka. 
• Samtliga spelare som använder bil kommer att lottas i början av startfältet. Då kan bilarna 

hyras ut ytterligare en gång samma dag. 
 
Tänk på det personliga ansvaret för att förhindra smittspridning! 
 
Herrseniorkommittén 


