Härnösands Golfklubb, Seniorerna

2020-07-29

Information-3 2020 till seniormedlemmar 60 år och äldre (födda 1960 och tidigare).
Det blir spel varje tisdag och torsdag från 4 augusti till 1 oktober.
18 samlingar varav 16 slaggolf och 2 lagtävlingar.
Avslut 1 oktober med 3 klubbor+putter.
Spelprogrammet framgår av separat bilaga.
Preliminärt kommer restaurangen att vara öppen på torsdagar men ej på tisdagar.
De tre bästa i totalen kommer att erhålla några enkla priser.
Anmälan via min golf senast dagen innan före kl. 12.00. För lagtävlingar skall ni själva anmäla
laget (2 personer). Ingen startavgift kommer att tas ut i höst. Lottad start från 09.00.
Ev. kan det bli kanonstart i slutet av säsongen samt ev. gemensam träff med prisutdelning
utomhus den 1 oktober.
Inga färdiga scorekort skrivs ut. Varje spelare skall ha med sig ett blankt scorekort.
Varje spelare för sin egen score samt ser till att även någon annan i bollen har avstämning av
slagen (markör). Det går också att använda digitalt scorekort under rundan t.ex. via OnTag.
Efter rundan skall varje spelare lämna ett ifyllt scorekort med namn, tee (gul, röd eller
orange) samt antal slag på resp. hål. Observera att eget resultat skall skrivas i vänstra
kolumnen på scorekortet. Om du för score åt någon annan i bollen (markör) skall detta vara
på högra delen. Scorekortet skall bara skrivas under av spelaren, men skriv även in namn på
den som varit markör (ej signerat av markör). Scorekorten lämnas i en låda märkt scorekort
på bron utanför receptionen.
För den som behöver använda golfbil, meddela receptionen om ni har någon som ni kan
samåka golfbil med. Övriga kommer att ha egen bil. Då det är begränsat med antal bilar kan
det innebära att alla inte får tillgång till bil. Kansliet kommer i så fall att göra en fördelning av
tillgängliga bilar så att det blir så rättvist som möjligt under säsongen.
För övrigt gäller de tävlingsregler och rekommendationer för Covid-19 som Svenska
Golfförbundet har gett ut. Ni kan själva läsa på SGF:s hemsida. Bl a finns speciella
rekommendationer att HD70+ ej får ha egen klass men får tävla i annan klass t.ex. HD60.
Varje HD70+ spelare får själva bedöma om man vill deltaga eller ej.
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