
Hej alla herrar! 
 
Här kommer ny och kompletterande information kring våra onsdagstävlingar.  
Detta utskick har ”noreply ”men som du ser längst ner har herrkommittén nu en egen mejladress 
som vi gärna ser du kontaktar oss på. 
 

Anmälningstid lottade tävlingar 
Sista tid för anmälan är flyttad från söndag till måndag kl 17. 
 

Inlämning av scorekort 
För att möjliggöra för de som arbetar och vill starta sent är sista inlämningstid tills vidare senarelagd 
till kl 22 för tävlingarna på Gamla banan. 
Om du spelat med någon som ej deltar i tävlingen skall markörens Golf-Id vara ifyllt. Markören skall 
ha officiellt handikapp. 

Resultatredovisningar  
Nu finns följande resultatredovisningar från våra tävlingar. 
På Min Golf  
Logga in och välj ”Sök tävling”. Nedan är exempel från tävlingen 13 juli. 
 
Utöver Resultat per klass finns följande när du klickar på ”Order of Merit” 

 Eclectic Netto Alla klasser. Redovisning för hela säsongen. 
 Eclectic Brutto Alla klasser, Redovisning för hela säsongen. 
 OoM 10 bästa. Redovisning per klass av de 10 bästa för hela säsongen 
 OoM Rond 9-12, 3 bästa. Redovisning per klass av de 3 bästa för innevarande omgång som 

innehåller 4 ronder/tävlingar. 
o Order of Merit-redovisningar gäller endast tävlingarna på Gamla banan, totalt 19 st i 

år fördelade på 5 omgångar. 
o Den sista omgången innehåller 3 ronder/tävlingar. Där tar vi endast med de 2 bästa 

ronderna. 
Tips: När du klickar på ett namn på resultatlistor och OoM inkl Eclectic får du fram detaljerad 
information.  

På klubbens hemsida 
Via tävlingsprogrammet finns som tidigare endast Resultatlistor per klass. 
På Herrkommitténs sida redovisas Närmast hål. 

Priser 
För varje tävling delas ut priser i form av presentkort till de bäst placerade. Antalet priser och 
storleken på presentkorten är baserat på antalet tävlande/anmälningsavgifter. 
Vinnaren av Närmast hål på Gamla banan får pris i form av Glas och bollar 
Vidare kommer pris att delas ut till Omgångens segrare per klass. Underlag är OoM-redovisningen 
ovan. Priset består av presentkort. 
När säsongen är slut kommer Årets golfare per klass att utses. Underlag OoM 10 bästa-
redovisningen. Priset består av Presentkort. 
Pris till Eclecticvinnarna – Brutto och Netto. Priset består presentkort. 
För Finalspelet Shoot Out kommer de tre bästa per grupp (Grupp 1 =A+B-klasser, grupp 2 =C-
klassen) erhålla pris i from av Presentkort/Glas. 

Tävlingen 3 augusti på Nya Banan med specialpris 
Tävlingen på Nya banan spelas med lottad startlista. En förmiddagstid, (kl 10-12) och en 
eftermiddagstid (kl 15.00 – 16.30)  
I denna tävling kommer vi att låta GIT sköta klassindelningen så att det blir lika många i varje klass. 



Minimiantal deltagare för att tävlingen är 20 st. 
Specialpris 
Den 23 augusti spelas en Pro-Am-tävling inför Göteborg Opens LETA tävling på Hamra – en tävling 
som samlar de bästa damerna nivån under Europatouren.  
Att spela Pro-Am och deltaga i hela dagens program är en höjdare. 
Pris till varje klassvinnare i tävlingen 3 augusti är en plats i Pro-Am tävlingen 23 augusti!!!  
Priset är personligt. Kan man ej deltaga i Pro-Am-tävlingen får man i stället Presentkort. 

Prisutdelningar 
Kommande prisutdelningar  

 3 augusti för Omgång 3 (Gamla banan 29 juni, 6 juli, 13 juli, 27 juli) och 3 augustitävlingen på 
Nya banan 

 14 september för Omgång 4 (Gamla banan 10 augusti, 17 augusti, 31 augusti, 7 september) 
och 14 september på Nya banan. 

Tiden är kl 19. 
Anmälan till prisutdelningen (för att ge info till restaurangen) sker som tidigare i samband med 
Tävlingsanmälan. För de som ej spelar aktuell dag finns anmälningslista i omklädningsrummet. 
 
Finaldagen den 8 oktober sker stor prisutdelning. Tiden är inte spikad men prisutdelningen sker när 
Shoot Out- finalerna är klara. Vi återkommer med schemat den dagen. 
Pris till: 

 Omgång 5 (tävlingarna 21 september, 28 september, 5 oktober) 
 Årets golfare för respektive klass 
 Eclectic brutto och netto 
 Finalspelet 

 
Alla deltagare vid prisutdelningarna får pizzaslice och öl. 
Priser som inte avhämtas av pristagaren eller utsett ombud tillfaller kommittén. 

Hemsidan 
Herrkommitténs hemsida är nu uppdaterad med ovanstående information. Klicka på ”Aktuell 
information” och sedan på ”Tävlingsprogram 2022” och ”Mer aktuell info” 
Även foton på oss finns inlagda under ”Herrkommittén” så du vet vilka vi är. 

No show / Brutit 
Vid flera tillfällen har spelare inte kommit till start alternativt brutit tävlingen utan att vi fått 
information om det. Detta leder till att vi tvingas jaga scorekort och även får sitta kvar i onödan och 
invänta spelare som vi tror är ute på banan. 
Om du inte kommer till start skall du kontakta någon dagens tävlingsledare och informera att du 
uteblir. Våra telefonnummer finns där du anmäler dig till tävlingen. 
Om du bryter tävlingen skall du ändå givetvis lämna in scorekortet. 
Tack för hjälpen med detta. 

Sponsorer sökes 
För att förgylla våra prisutdelningar är vi tacksamma för bidrag i form av presentartiklar. Stort som 
smått är välkommet. 
Kontakta någon av oss eller mejla till vår mejladress ovan. 

Kontakt/Respons 
Vi är mycket tacksamma för kommentarer/synpunkter/idéer för att göra Herrgolfen lika populär som 
den varit. Vissa förslag kan kanske inte åtgärdas i år men kan vara till grund för nästa år. 
Vi har därför lagt upp en egen mejladress som du kan nå oss på.  
Adressen är hamraherrar@gmail.com 
 



Vi ser fram emot ett ökat deltagarantal resten av säsongen! 
 
Med herrliga hälsningar! 
Tommie Carlsson 
Ulf Yngwe 
Nisse Lundberg 
Svante Carlberg 
 


