INFORMATION VETERANGOLFEN 2021
Välkommen till Veterangolfen säsongen 2021. Totalt så är 21 antikrundor inplanerade med
första start den 5 maj och avslutning den 29 september. 19 av dessa tävlingar ingår i
sommartävlingen. Antikrundan är avsedd för damer och herrar från det år man fyller 60
ANTIKRUNDAN:
Speldag

Onsdag

Starttid

08.00 till 12.30. (se tävlingsprogrammet)

Spelform

Tävlingen spelas som slaggolf med handicap. I första tävlingen och sista tävlingen
spelar vi 4-boll , Scramble. I tävlingarna 2 juni, 7 juli ,11 aug och 8 sep kommer lagspel
att ingå och vi spelar 4-boll.

Närmast hål I varje tävling kommer närmast hål alt. 2:an, 7:an på 2 slag, 11:an att ingå. Vilket
framgår av tävlingsprogrammet.
Klasser
Klass A: Exakt HCP upp till 21,8
Klass B: Exakt HCP 21,9 – 27,9
Klass C: Exakt HCP 28,0 – 54,0
Vid lottningen så strävar vi efter att ha lika många i varje klass
vilket kan innebära att hcp-gränserna kan ändras.
Från det år man fyller 70 kan herrar välja att spela från röd tee
och damer från orange tee. (OBS! glöm ej att vid anmälan kryssa i
val av tee i hcptävlingar enl tävlingsbestämmelserna)
Anmälan

samt betalning skall göras på mingolf.golf.se senast kl 18:00 på söndagar.

Avgift

Den är 60 kronor per tävling. Anmälningar efter att anmälningstiden utgått kostar
dubbla avgiften dvs 120 kr.

Avbokning

Bör göras i god tid. Den som har anmält sig och inte kommer till tävlingen utan att ha
meddelat tävlingsledaren skall betala dubbel avgift (120 kr) extra vid nästa start såvida
inte giltiga skäl föreligger.

Antal
startande

Max. antal startande är 96 st.

Startlista

Publiceras kl 18:00 måndagar

Regler

Huvudansvarig för tolkningar är Bruno Åstrand.
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SOMMARTÄVLINGEN (Order of Merit)
Alla som spelar Antkrundan kommer per automatik vara med i sommartävlingen.
(som ingår i startavgiften på 60kr). De 6 bästa nettoscorerna av de 19 singeltävlingarna kommer att
räknas.
ÖVRIGT
Spelavbrott

Om tävlingsledaren avbryter startad tävling pga av oväder skall startavgiften
återbetalas till den som så önskar. Är det ett övergående åskväder så kan man
ta en paus och sedan slutföra tävlingen. Om spelare efter att lottningen är klar
väljer att avboka eller bryta tävlingen återbetalas ingen avgift.

Kommittén

Kommittén för veterangolfen består av följande personer:
Lars Axelsson, lasseoaxelsson@gmail.com, 0703363009
Owe Gustafson, gustafsonowe@gmail.com, 0739605249
Sven-Åke Aggesjö, saggesjo@gmail.com, 0706736340
Kerstin Stenberg, kerstin.stenberg49@gmail.com, 0735539599

Du som har frågor, förslag eller synpunkter kan vända dig till någon av dessa
medlemmar i kommittén.
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