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NYHETSBREV FRÅN TÄVLINGSKOMMITTÉN 
 
 
Välkommen till en ny säsong fylld av spännande utmaningar. Hela tävlingsprogrammet ligger 
nu färdigt och ute på nätet.  
 
I år hoppas vi på att ännu fler ska delta i våra klubbtävlingar. Nya förmågor, nya medlemmar 
och de som sällan tävlar. Tävlingarna är avsedda för alla, oavsett handicap. Vi önskar med 
detta öka gemenskapen och det sociala utbytet både på och utanför banan.  
 
Flera tävlingar återkommer från föregående säsong. Vi har ökat utbudet med nya tävlingar 
och spelformer och som extra krydda gör klubben en stor satsning på en Golfvecka sista 
veckan i juni. Vi tackar varmt återkommande sponsorer och välkomnar tacksamt nya som gör 
att tävlingarna blir extra spännande med generösa prisbord. 
 
Redan ANNANDAG PÅSK 17/4 inleder vi vårsäsongen med Singel Poängbogey, öppen för 
ALLA, där även de oerfarna eller de som inte registrerat handicaprundor på senare tid kan 
delta och ta emot priser. Även spelare utan officiellt handicap är välkomna att delta i en egen 
klass. Dessa tävlingar har fått namnet EGA-tävling. Detta för att uppmuntra till att skaffa 
EGA d.v.s. Exakt Tävlingshandicap. Ytterligare två liknande tävlingar följer den 23/4 och 
7/5. Mellan dessa datum kommer årets första sponsortävling, Karlsfält - Fåraslaget, den 30 
april. Där krävs givetvis EGA som i de flesta andra officiella golftävlingar. 
 
Boka redan nu in GOLFVECKAN 26 – 30 juni ! En hel vecka fylld med tävlingar och 
aktiviteter och fest. Alla klubbens kommittéer är involverade för att göra detta till årets 
höjdpunkt på YGK. 
 
Vi försöker i stor utsträckning ha löpande start på tävlingarna (till skillnad från kanonstart) så 
att banan i större utsträckning kan utnyttjas av de som inte önskar tävla den dagen. 
 
Vi som verkar i tävlingskommittén och önskar dig lycka till är: Anders Källman (ordf.), 
Barbro Nilsson, Hans Hallin, Kajsa Hallström, Kurt Håkansson och Lars Linder.  
 
 
Tävlingsprogrammet hittar du på Hemsidan eller på Min Golf. 
 
 


