
Tävlingarna för seniorer 60+ startar snart!

Vi önskar både nya och gamla tävlande välkomna nu när 
seniortävlingarna börjar igen! Måndag 6 maj är det dags och man måste 
anmäla sig senast fredag 3 maj klockan 12.00 för att komma med i 
lottningen. Anmäler sig gör man i Min Golf som vid andra tävlingar. De 
som vill spela från en främre tee klickar i rutan ”val av tee”, gäller för dem
som är 70 år eller äldre i år, röd för herrar och orange för damer. 

Vi i kommittén är precis som tidigare tacksamma om alla betalar på 
nätet. 

Nytt för i år är att kansliet inte har öppet under helgen vilket medför att 
våra scorekort skrivs ut på måndag morgon och de som går ut först får 
sina kort först ca 08.15. Det innebär att man får chippa och putta innan 
man får sitt kort. En fördel med att korten skrivs ut på måndag morgon är
att eventuella ändringar i startlistan är gjorda så scorekorten är helt 
aktuella. 

Som förut försöker vi göra lottningen så att de som åker bil tillsammans 
till tävlingen får tider ganska nära varandra. Likaså tar vi hänsyn till om 
det finns särskilda skäl när det gäller lottningen. Behöver man golfbil får 
man boka den själv. Om golfbilarna inte räcker får man dela bil. 

Om ni som inte har varit med förut känner er lite osäkra: ta kontakt med 
någon av oss tävlingsledare innan vi gör lottningen så kan vi ta särskilt 
hand om er! Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna, med eller utan 
tävlingsvana. 

Vi har också en matchcup över nio hål på Nya Banan där man redan nu 
kan anmäla sig, även där anmäler man sig i Min Golf under datum 15 
maj, det är sista anmälningsdag. Detta kostar inget extra!

Vi planerar en resa till Vinbergs GK den 8 juli, mer info om denna resa 
kommer senare!

Hoppas vi ses den 6 maj!

För seniorkommittén
Lena Jovén Dellenborg


