
Tävlingsprogram 2022              Porjus Golfklubb

Månad Dag Tävling Spelform Anm. Tävlingsledare
Juni

12 Premiärgolf-Partävling Greensome Linus
26 Midsommargolf Slag m. hcp NH5 LD12 ?

Juli
10 Singeltävling Slag m. hcp NH5 LD12 Linus
24 Partävling Scramble ?

Augusti
6 Klubbmästerskap dag 1 Scratch Linus
7 Klubbmästerskap dag 2 Scratch Linus

21 Singeltävling Slag m. hcp NH5 LD12 ?

September
4 Partävling Bästboll Linus

18 Singeltävling Snörgolf ?
Anmälan till tävlingarna görs via Internet senast kl 20.00 fredagen före tävlingen.

Anmälningsavgift:    Senior 100:-  /  Junior  50:-

Från det att banan öppnats för säsongen kommer det annordnas 9-håls tävlingar varje onsdag förutsatt att det finns någon som har möjlighet att hålla i dom som ledare.

Starttid för onsdagstävlingarna är 18:00 med justering i slutet av säsongen beroende på hur länge det är ljust ute.

Eventuell startavgift och spelform för onsdagstävlingarna bestäms av deltagarna under informationsgenomgången.

Information om aktuell tävling sker gemensamt för alla ca 15 minuter före första start. Kom i tid!

Avanmälan måste ske senast 1 timme före första start till aktuell tävlingsledare.

Tävlingsledare 2022 är:

Linus Staf 070-369 19 22
? ??



Om intresse finns så kommer det finnas möjlighet att annordna fler tävlingar alternativt nån form av organiserad sällskapsgolf under helgerna på jämna veckor i år.

*Eventuellt läggs det till en grupp för de med hcp 36 och högre om intresse finns. 

  Den gruppens tävling är en blandad dam/herrklass och spelas som slag med handicap istället för scratch, dvs en vanlig söndagstävling som sträcker sig över två dagar.



Klasser Starttid

En klass 10:00
En klass 10:00

En klass 10:00
En klass 10:00

Herr, Dam, Junior, 36+* 10:00
Herr, Dam, Junior, 36+* 10:00
En klass 10:00

En klass 10:00
En klass 10:00

Från det att banan öppnats för säsongen kommer det annordnas 9-håls tävlingar varje onsdag förutsatt att det finns någon som har möjlighet att hålla i dom som ledare.



Om intresse finns så kommer det finnas möjlighet att annordna fler tävlingar alternativt nån form av organiserad sällskapsgolf under helgerna på jämna veckor i år.

  Den gruppens tävling är en blandad dam/herrklass och spelas som slag med handicap istället för scratch, dvs en vanlig söndagstävling som sträcker sig över två dagar.


