
Så var det dags igen!! På torsdag den 4 maj startar säsongens torsdagsgolf. Totalt 

blir det hela 21 omgångar plus stor final lördagen den 23 september. Det blir 

alltså en lång kamp i Race to Tekla. Speltiderna är de gamla vanliga, dvs start 

från 13.00 och ronden ska ha påbörjats senast 19.00. För Kristi Himmelfärdsdag den 

25 maj respektive torsdagen före midsommar, den 22 juni, är speltiderna 10.00 till 

16.00. 

Upplägget är som tidigare säsonger, dvs slaggolf med full hcp över 9 hål, 

Prästgårdsbanan, poängtävling, en klass. Poängberäkning i varje omgång sker så att 

segraren erhåller 16 poäng (om deltagarantalet överstiger 15), tvåan får 14, trean 13 

poäng osv. De, som hamnar på 16:de plats eller sämre, erhåller 1 garanterad poäng. I 

en omgång med färre deltagare än 15 spelare, får segraren antalet deltagare + 2 

poäng, osv enligt ovan. 

NYHET 1! Startavgiften höjs till 50 kronor per deltagare – gäst och greenfeemedlem 

betalar dessutom 75 kronor. 

NYHET 2! Under säsongen räknas de 10 bästa omgångarna och till 

det plussas finalresultatet från den 23 september - allt för att vi ska få spela så 

mycket som möjligt. 

NYHET 3! Den här säsongen inför vi CBA +1. Bereppet står för Computed Buffer 

Adjustement och kan tillämpas om det råder särskilda förhållanden på banan. Från 

förra säsongen noterades det sänkningar i 20 procent av de spelade ronderna, vilket 

påpekades, som att banan var för lättspelad. Med CBA +1, som sätts när handicap-

justeringarna överförs till GIT:en, innebär det att det är först från 38 poäng som man 

får en sänkning. CBA kan variera från +1 till -2 vid extrema förhållanden. 

Gammal NYHET! Från förra säsongen bibehåller vi segerpremien för varje rond 

under förutsättning att deltagarantalet är minst 15 i varje omgång. Premien är 

på 200 kronor och kan vara i form av värdecheckar, presentkort eller kontanter. 

Välkomna till en spännande och utdragen historia i Race to Tekla!! 

 


