
Nystart för Herrgolfen på Hamra 
 

Som många känner till har Herrgolfen tidigare år varit mycket populär och lockat många spelare, 
som mest över 150 st 2019. År 2020 var det vanligt med över 100 spelare och förra året något färre. 

I år har antalet minskat markant och ligger normalt mellan 40-50 spelare. Minst populärt är spel på 
Nya banan som senast bara lockade 10 spelare. 

Bakgrund… 

…till den stora minskningen är att alla utom en i den gamla kommittén avgick inför detta år och 
intresset att få nya att ställa upp var minimalt. Dock accepterade Tommie Carlson att fortsätta som 
ny ordförande och sedan har ett par herrar tillkommit. Den nya kommittén kunde dock inte sätta sin 
prägel på årets upplägg som innebar  

 Lottade tävlingar.  
 Spel på Nya banan var 5.e gång. 
 Endast använda GIT för resultatredovisning 

o Att fortsätta i det gamla resultatsystemet var i praktiken omöjligt eftersom det 
krävdes djup kunskap i att hantera det och vid problem blev konsekvensen ofta 
nattarbete för att fixa problemen. Det gamla systemet var egenutvecklat för vår 
herrgolf och det finns bara en person som kunde det ordentligt. Han var dessutom 
inte medlem i klubben och hjälpte till på frivillig basis. 

Mycket kritik 

Det har framförts massiv kritik mot att införa lottade tävlingar även om det finns de som tyckte det 
var bra, men de hördes inte av så mycket. 

Saknad av Eclectic och Månadens spelare, som båda togs fram i det gamla systemet, har påtalats. 

Årets klassindelning blev inte bra. A och B-klasserna samlar få deltagare jämfört med C-klassen. 

Vad har förändrats hittills 

Efter kritiken mot lottade tävlingar gick vi efter 4 tävlingar tillbaka till VTP, Valfri Tid och Partner. 
Ökningen av antalet startande blev dock marginell, endast 10% på Gamla banan. 

En Order of Merit-redovisning (OOM) per  klass har nyligen tagits fram och finns f n på hemsidan och 
i omklädningsrummet. Man kan också få fram den när man söker upp våra tävlingar på Min Golf. 

Fler förändringar kommer 

1. En Eclectic-redovisning håller på att tas fram. Mer detaljer om det kommer. 
2. Vi avser också att ta fram en OOM per ”månad”, eller rättare sagt per spelomgång vilken 

består av 4 speltillfällen på Gamla banan, som underlag får ”Omgångens spelare” 
3. För varje tävling på Gamla banan kommer vi att ha Närmast hål, gemensamt för alla klasser, 

på hål 18. Start onsdag 6 juli. 
4. Tävlingen den 5 oktober flyttas till Gamla banan. 
5. Finalspel ”Race to Shoot Out” den 8 oktober. Två grupper med 20 spelare/grupp.  
6. För att stärka gemenskapen i herrgolfen föreslår vi att vi gör en utflykt den 30 september till 

en annan bana. Vi återkommer för att efterhöra intresset om detta. 



Final - Shoot Out 

 Vi slår ihop A- och B-klasserna till en finalgrupp om 20 spelare. Som fördelningen nu ser ut 
blir det 12 A-klassare och 8 B-klassare.  

 C-klassen blir en egen grupp med de 20 bästa. 
 Finalspelet går till så att den som är rankad 1.a möter 20.e-rankade, 2:an möter den som är 

rankad 19 osv. Sedan spelas matchspel med hcp i 9 hål och därefter återstår tio spelare i 
varje grupp. Alla tio, i respektive grupp, slår sedan ut ”samtidigt” (Shoot Out)” från hål 10 
och den med sämsta resultatet på hålet blir utslagen. Shoot Out-spelas utan hcp. Så 
fortsätter spelet så att en spelare åker ut på varje hål och när man kommer till sista hålet är 
bara två kvar. Mycket spännande!  

 Finalspelet passar mycket bra att spela på Nya banan då man efter matchspelet kommer in 
till klubbhuset efter 9 hål och kan ta en liten paus när man väntar in de som startat sist. 

 Mer detaljer om detta kommer senare. 

Nya banan 

Den 3 augusti och 14 september spelar vi på Nya banan. Bra träning för de som skall spela 
Finalspelet! Varför inte spela en hoplottad Bästboll Poängbogey i en gemensam klass? Kanske 
kombinerat med 9 hål på Korthålsbanan? Vi är tacksamma för kommentarer kring detta! 

Sponsorer 

Tidigare har det funnits sponsorer som bidragit med priser. Vi är nu hänvisade endast till vår del av 
startavgifterna för priser. Vore fint om det finns någon/några som kan bidra med något till 
prisbordet. Inga märkvärdiga grejer efterlyses – allt är välkommet! 

Information 

Detta är början på bättre information från herrkommittén. Mer utskick när vi har något att berätta 
och mer information på hemsidan är planerna. 

Feed back 

Vi hoppas att detta leder till en nystart för herrgolfen och hoppas att ni som tillfälligt gjort uppehåll 
kommer tillbaka och givetvis är ni som ännu inte börjat lika välkomna! 

Synpunkter – kommentarer kring detta vill vi ha! 

Mejla till tcprivat@hotmail.com så får vår ordförande allt samlat. 

Med herrliga hälsningar 

Tommie Carlson 
Ulf Yngwe 
Nils-Erik Lundberg 
Svante Carlberg 


