
Regler gäller tillsvidare och med anledning av Covid-19 
pandemin för 50+golf 2020 på Nyköpings GK 

  
Tävlingen är öppen för damer och herrar som är medlemmar i Nyköpings GK och som under 
året fyller 50 år eller mer.  
Spel enligt spelschema 2020 för Nyköping GK med start måndag 8 juni 2020 
 

Startavgiften för 50+golfen är 80 kronor. Juniorbarometern ingår i startavgiften. 
Avgiften bör erläggas via www.mingolf.se från fredag kl 18.00 före speldag till senast innan starttiden. 

(Avgiften hittar ni i golfkalendern och den tävling det gäller) 
 
Anmälan 

 
Tävlinen spelas som sällskapsspel med tävlingsinslag och med 2-4 spelare per boll.  
50+golf 2020 är öppen för spelare med handicap +8,0-54,0 Spelare med handicap över 40 spelar med 
handicap =40,0. Damer spelar i en klass med hcp +8,0-54,0. Herrar spelar i 2 klasser, AB och CD med 
hcp +8,0-23.0 resp. 23,1-54.  
 
Anmälan En boll anmäls av en spelare med mail senast torsdag kl 13.00 före tävlingsdagen med mail 
till Björn Holmquist eller Stig Arne Löfving i kommittén för 50+golf. Anmälan ska innehålla spelarnas 
namn och golf-id och Val av tee! 
 (se avsnittet Tee) 
 
Anmäl till mailadresserna: 
bjorn.holmquist39@gmail.com 
eller 
stigarne.lofving@bredband2.com  
 
3 bollar eftersträvas. En boll kan ha både damer och herrar eller enbart damer eller herrar. Äkta 
makar och sambos kan spela i samma boll. Anmälan av enskild spelare medges. Tävlingskommittén 
ombildar anmälda enskilda spelare och 2-bollar till 3 eller 4-bollar. 
 
Tävlingskommittén tilldelar spelarna starttider i ordning i anmälningsordning. spelare som önskar 
sen starttid meddelar detta vid mailanmälan.  
 
Personalen i receptionen registrerar in anmälningarna i GIT Tävling, utifrån fullständigt underlag från 
Björn eller Stig-Arne. Underlaget ska mailas till kansli@nykopingsgk.se senast kl 09.00 fredagen före 
speldagen.  
 
Personalen skriver ut scorekorten och noterar juniorbarometernumren på scorekorten.  
Scorekorten hämtas på måndag morgon av respektive spelare på bordet utanför Tävlingsexpeditionen 
inne i klubbhuset.  
 
Ingen efteranmälan kan ske under Coronapandemin.  
Vid sen avanmälan pga sjukdom – kontakta tävlingskommittén. 
 

Ev ändringar i spelordningen hanteras av tävlingskommittén för 50+golfen 
Tee för damer är normalt tee 49/50 
Tee för herrar är normalt tee 55 
Damer som under året fyller 70 år eller mer tillåts att spela från tee 43. 
Herrar som under året fyller 75 år eller mer tillåts att spela från tee 49/50.  
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Scorekort/resultat 
 
Scorekorten lämnas i brevlådan som finns i korridoren vid anslagstavlorna. 
Observera att ofullständigt/felaktigt ifyllt scorekort leder till diskvalifikation. 

 
Tillsvidare och med anledning av Covid-19 pandemin 
 

● Startavgiften betalas via https://mingolf.golf.se/Login . Avgiften finns för betalning senast från 

fredag 18:00 före speldag.   

● Scorekorten hämtas av respektive spelare på bordet utanför Tävlingsexpeditionen inne i klubbhuset. 

Ha gärna handskar på dig när du hanterar korten. Undvik köbildning! 

● Du fyller i din egen och övriga spelares score på ditt eget scorekort. En av medspelarna noterar din 

hålscore på sitt scorekort. Du behåller alltså ditt eget scorekort.  

● Efter ronden kontrollerar din medspelare och du själv din score muntligen. 

● Signera ditt scorekort som ”Spelare”. 

● Scorekortet lämnas till tävlingsledningen enligt ovan. Resultaten publiceras speldagen efter tävling.  

● Håll alltid avstånd. 

● Ta ej ur flaggan. 

● Om du inte är bekväm med ovanstående eller känner dig sjuk, ber vi dig att stanna hemma.  

  
I övrigt gäller regler för golfspel och spel & tävlingshandboken samt övergripande 
tävlingsvillkor för Nyköpings GK. 
  
 

Nyköping maj 2020 
 

Tävlingskommittén 50+ golf 

 

Björn Holmquist, Stig Arne Löfving 

Göran Wass  Thomas E Andersson 
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