
Seniorer 60+!

Äntligen är dagarna lite ljusare och det är dags att börja tänka på årets 
seniorgolf för oss som är 60 år eller äldre. Det räcker att man fyller 60 i 
år vilket innebär att flera nya spelare kan hälsas välkomna! 

Den första tävlingen går av stapeln måndag 6 maj och man anmäler sig 
på GIT som vid andra tävlingar. Vi har samma upplägg som förra året, d 
v s lottade tävlingar på måndagar i maj, juni, augusti och september. I juli
har vi sommarlov. Mer information finns på hemsidan!

Anmälan skall göras senast klockan 12.00 fredagen innan aktuell 
tävlingsdag. Starttid kommer att meddelas senast lördag klockan 17.00. 
Liksom förra året kan man välja att slå från en främre tee om man har 
åldern inne, d v s att man fyller minst 70 år i år. För herrar gäller det röd 
tee och för damer orange. I så fall får man klicka i en ruta vid anmälan 
där det står ”val av tee”. 

Som tidigare år vill vi helst att man betalar i samband med anmälan, och 
nytt för i år är att man automatiskt får pengarna tillbaka om man betalat 
vid anmälningen och sen avanmäler sig innan anmälningstidens 
utgång, annars betalas inte pengarna tillbaka! Det kommer även i år att 
gå att betala när man hämtar ut scorekortet. 

Utöver de vanliga tävlingarna kommer vi att ha en matchcup över nio hål 
på Nya Banan, en ”shoot out” på Nya Banan och en resa till annan bana 
under juli och mot slutet av säsongen blir det Ryder Cup mot Forsgården
enligt gammal tradition. Där har vi en revansch att ta, förra året vann 
Forsgården. 

Mer information kommer löpande i form av nyhetsbrev, och dessa 
kommer sedan att läggas ut på hemsidan. Man får också gärna ta 
kontakt med någon av oss i seniorkommittén om man har frågor eller 
förslag. Medlemmarna i seniorkommittén är desamma som förra året!

Nu inväntar vi bara lite torrare väder så vi kan börja spela!

För seniorkommittén

Lena Jovén Dellenborg tfn 0725-171811
Claes Göran Johansson tfn 0709-744068
Gunnar Jovén tfn 0706-048748



Ann-Marie Eriksson tfn 0705-259385
Iris Svanberg tfn 0706-014167
Rune Blom tfn 0705-363062


