
Spelschema för herrarnas onsdagsgolf 2021 

 

Månad Datum/Bana Tee Order.of.m Tävlingsform 

Mars 31   KB Tee 46 O.O.M Slaggolf singel alla startar fr. tee 46 

April  7    KB Ord.tee    ” Slaggolf singel 

 14  GB     ”    ” Slaggolf singel 

 21  KB     ”    ” Slaggolf singel 

 28  GB     ” Nej Shutgun scramble 2 manna 08:50 

Maj  5   KB     ”   O.O.M Slaggolf singel 

 12  GB                ”     ” Slaggolf singel 

 19  KB    ”    ” Slaggolf singel 

 26  GB Tee 52 Nej Lagtävling Florida scramble SG-start 08:50 

Juni  2   GB Ord.tee O.O.M Slaggolf singel 

 16  GB     “ Nej Ladies & Gents Shotgun 08:50 mix damer 

 23  KB     “ O.O.M Slaggolf singel 

 30  GB     “      “ Slaggolf singel 

Juli  7   KB     “      “ Slaggolf singel 

 14  GB    “        “ Slaggolf singel 

 21  KB  Nej Lagspel 

Augusti  4   GB     Nej Lagspel damerna arrang orangboll tävling 

 11  GB Ord.tee O.O.M Slaggolf singel 

 18  GB Tee 52 Nej Bokslaget shotgun 08:50 A o B klasser 

 25  KB Ord.tee O.O.M Slaggolf singel 

September  1  GB      ”     ” Slaggolf singel 

  6   Nej Utflykt herrar 

  8  KB Ord.tee O.O.M Slaggolf singel 

 15 GB       ”     ” Slaggolf singel 

 22 KB       ”     ” Slaggolf singel 

 29 GB Tee 52 Nej Scramble Shotgun start 08:50 

Oktober   6 KB Ord.tee O.O.M Slaggolf singel sista Order.Of.Merit 

 13 GB Ord.tee Nej Äggagolfen+årsmöte HK efter spelet sh 09:00 

4maj-15 
sep 

GB o KB   Kvällsgolf herrar o damer 9 hål start 17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATION från Herrkommiten om Onsdagsgolfen 2021 

Första tävlingsdag för Onsdagsgolfen blir onsdagen 31 mars och säsongen avslutas traditionellt 

med "Ägga-golf" onsdagen 13 oktober, då också kommitténs årsavslutning avhålls.  

Detta gäller inför 2021 

•  Tävlingen är öppen för alla herrseniorer i klubben >22 år. Vi har starttider för 72 startande 

varje onsdag och det är först till kvarn som gäller vid anmälan.  Anmälan görs på klubbens 

hemsida via GIT-systemet senast måndag före kl 12.00. Anmälningsavgiften 40 kr betalas via 

betalningsfunktionen i GIT vid anmälningstillfället. Vid första tillfället registrerar du önskat 

kreditkort.   

•  Första start är kl 08:00. Utskrivet scorekort hämtas personligen i förrummet till receptionen. 

Där kan du också ta del av eventuella tävlingsregler för dagen, t.ex. lägesförbättring etc.    

•  Lottning sker normalt måndag före tävling senast kl.17.00.    

•  Vi spelar i 2 lika stora klasser A och B. Handicapbrytpunkten bestäms vid lottning, och är 

beroende på samtliga anmälda spelares för dagen aktuella handikapp. Lottningen av bollar är 

”gränsöverskridande”, d.v.s. oberoende av vilken klass Du spelar i. Alla spelar med alla.    

•  Eventuell avbokning från tävlingen ska göras innan anmälningstidens utgång. Återbetalning av 

startavgiften sker efter 1–3 bankdagar från aktuell tävlingsdag på vid anmälan använt kort. 

Avbokning efter anmälningstiden ger ingen rätt till återbetalning.   

•  Presentation av dagens resultat sker efter avslutad tävling. Närvaro vid presentationen är inte 

obligatorisk, men uppskattas. Prischeckar kan avhämtas i receptionen nästföljande månad. 

Prischeckar som inte är uthämtade senast "Ägga-golfen" påföljande år, tillfaller HK.    

•  Order of Merit. Klass A och B har gemensam Order of Merit, d.v.s. oberoende av hcp. De 10 

bästa i varje omgång får poäng från 20, 18, 16 osv ner till 2 poäng. Priser till säsongens 11 

bästa resultat delas ut i samband med årsavslutningen vid Ägga-golfen.   

•  Sista onsdagen i varje månad (ej oktober) spelas i olika tävlingsformer och rubriceras som 

"Annorlunda golf" med shotgunstart.  

Såhär används din anmälningsavgift på 40 kr  

•  20 kr går till dagens spel, d.v.s. 10 kr till klass A och 10 kr till klass B. 10 kr går till Order of 

Merit. Normalt ingår varje singeltävling i Order of Merit. Resultatlistan finner du i GIT under 

respektive tävling och på Bokskogen.com. 10 kr går till Rese- och Trivselkontot. Dessa medel 

används till att bidra till ökad gemenskap och klubbkänsla under året, särskilt läggs vikt på vår 

årliga Höstresa.   

•  Utdelning av prispengar sker i enlighet med SGF:s rekommendation.   

  

E t t  t r e v l i g t  g o l f å r  ö n s k a r  H e r r k o m mi t t é n  i B o k s k o g e n s G K 

 


