
Stig Arne Löfving 2022-03-07 
 

      Inbjudan till Seniorgolfen 2022 

Seniorgolfens tävlingskommitté inbjuder till Seniorgolf 2022 med start måndagen den 2 maj. 

Seniorgolfen är öppen för damer och herrar som är medlemmar i Nyköpings GK och är 50 år 

eller äldre.  

Seniorgolfen spelas som ”sällskapsspel med tävlingsinslag”.  

Första Seniorgolfen i år spelas måndagen den 2 maj med start kl. 08.30 på Östra banan med 

löpande start. 

Damer spelar från tee 50. Damer som i år fyller 70 år eller äldre tillåts att spela från tee 43 

(tee 43 är markerad på fairway eller är gemensam med tee 50).  

Herrar spelar från tee 55. Herrar som i år fyller 70 år eller äldre tillåts spela från tee 50.  

Önskemål om tee sker vid anmälan. 

Tävlingsprogrammet finns på Seniorgolfens anslagstavla i klubbhuset och på klubbens 

webbsida. 

Vi spelar i två klasser;  

Herrar/Damer AB-klass och Herrar/Damer CD-klass.  

Priser utdelas i varje klass efter varje spelomgång. Vi spelar också om Order of Merit med 

priser för de fem bästa tävlingsresultaten under säsongen.  

Här har vi en herrklass och en damklass.  

Priserna består av prischeckar som kan lösas in i golfshopen eller i golfrestaurangen.  

Första priset i Order of Merit-tävlingen består även av ett ärofyllt vandringspris.  

Seniorgolfen spelas i regel som 3-bollar. Lottning görs av kansliet fredag eftermiddag innan 

tävlingen på måndagen.  

Kansliet skriver ut scorekorten. D0m läggs sedan i startordning på ett bord i klubbhuset på 

tävlingsdagen. 

Anmälan och betalning via MinGolf 

Anmälan görs i MinGolf och ska ske senast kl. 12:00 fredagen före tävlingsdagen.  

Kansliet lottar och lägger ut startlistan senast fredag kl. 18:00. 

Startavgiften för Seniorgolfen är 80 kr. Den betalas via MinGolf när startlistan är publicerad. 

Avanmälan av spelare sker via mingolf senast kl 16.00 söndag för tävlingsdagen. 

Vid sen avanmälan pga. sjukdom ring i första hand receptionen på 0155-21 66 17. Vid ej 

svar - läs in ett meddelande på klubbens telefonsvarare. 

 

Med vänlig hälsning, 

Seniorgolfens tävlingskommitté 


