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På grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer och golfförbundets mycket snäva tolkning, har så 

gott som all tävlingsverksamhet inhiberats under maj – vissa juniortävlingar undantagna. Det har alltså 

avråtts från ”att rangordna spelare efter uppnådda resultat”. GIT-tävling får inte användas, säger alltså 

golfförbundet. Trots det har det under maj lagts upp dryg 1 500 tävlingar från olika klubbar i GIT, varav ett 

antal har klara resultatlistor. På förfrågan hos golfförbundet sägs att: ”vill man göra avsteg får man som 

klubb eller arrangör ta det ansvaret själv”.  

Den 13 maj genomfördes en första omgång av torsdagsgolfen med 13 deltagare och där var ansvaret fullt 

ut taget, för att förhindra smittspridning, som ingår i folkhälsomyndighetens övergripande råd. Ett möte i 

tävlingskommittén resulterade dock i ett oenigt beslut om, att klubben ska respektera golfförbundets 

avrådan och annullera tävlingen den 13 maj – oaktat de ansvarsfulla åtgärder, som vidtogs för ”tävlingen”. 

Det här är nu historia och nu kör vi som vanligt – förhoppningsvis. 

Följande gäller: 

Anmälan 

Till veckospelet sker genom att swisha en startavgift om 50 kronor (+ev greenfee 50 

kronor) till 0730525419 (Bobby Edenberg). De, som var med den 13 maj, har naturligtvis 

sina avgifter innestående. Anmäl även på GIT för ordningens skull. 

Scorekort 

Finns tillgängligt på altanen vid kaffekannan. Fyll i scorekortet och minst även 

markörens resultat. Signera kortet, ta en bild och skicka enligt ovan till TL. Ett OK 

skickas i retur. 

Speltid 

Ronden kan påbörjas när som varje torsdag och senast avslutas så att bilden är TL 

tillhanda senast 20.30. 

Spelet 

Slaggolf med full hcp, 9 hål, resultatet baseras på poäng av de 10 bästa omgångarna. 

Vid 15 eller fler deltagare erhåller segraren i varje omgång 16 poäng, 2:an 14, 3:an 13, 

osv. Minst tre startande för giltig omgång. Racet avslutas hos Tryggve den 25 

september. 

 

Välkomna till torsdagsgolfen 2021!! 

Bobby Edenberg 

TL 


