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HERRKOMMITTÉN
Välkommen till Ystad Golfklubbs Herrdagar 2019

Herrdagarna spelas i en serie om 15 ronder med start den 24 april och med final den 7 aug.
Vi spelar varje onsdag med undantag av vecka 30 då det är Golf30 (golfveckan)
Startavgiften är 60 kr, spelare från andra klubbar är välkomna då tillkommer tävlingsgreenfee.
Betalning skall i första hand ske Genom Min Golf som elektronisk betalning.
Tävlingarna spelas i två klasser A-klass (SHCP t.o.m. 18) B-klass (fr.o.m. SHCP 19) båda
från gul tee.
De som under året fyller lägst 75 år kan välja mellan gul eller röd tee.
Båda klasserna spelar slaggolf.
Endast önskemål om tidig start eller sen star gäller, fältet kan även lämnas blankt som
alternativ.
Tillgången på golfbilar gör att vi ibland måste frångå principen om önskad starttid. Bokning
av bil måste ske via reception.
Nyheter för året är:
Vi möte kravet från den gruppen arbetande seniorer som inte har möjlighet att spela
förmiddags golf. Vi lägger upp en egen tävling för den gruppen.
Utvärdering görs efter 4 veckor.
Den klass du startat i gäller för hela serien, gäller även valet av tee.
Lottningen sker klassvis med fördelning enligt val av starttid.
Anmälan
Via min golf senast tisdag kl 08:00 inga efteranmälningar accepteras.
Startlistan lägges ut senast tisdag middag, scorecards hämtas i receptionen fr.o.m. 13:00
tisdag och fr.o.m. 07:30 på onsdagen.
Scorecards lämnas i brevlåda i Greenfee rummet. Resultatlistan läggs ut senast dagen efter.
Sammanställningslistan lägges ut på vår hemsida under innevarande tävlingsvecka.
Det delas ut pris till var sjunde startade i respektive klass, dessa delas ut av receptionen i
samband med nästa tävling, bestående av presentkort, giltiga i shop och restaurang.
För att vara kvalificerad till finalspelet krävs deltagande i minst 5 onsdags tävlingar. De fem
bästa resultaten räknas samman. Vid lika resultat bestäms placeringen av SHCP vid sista
tävlingen. I andra hand sker åtskillnaden efter lägsta resultat under tävlingsperioden.
De 9 bäst placerade i respektive klass spelar final den 14 aug ingen startavgift för finallagen.
Medan övriga spelar "Kalastävling" med ordinarie startavgift.
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Om finalspelet:
Spelformen är slaggolf. Det nettoresultat som uppnås under finaldagen läggs till
nettoresultatet för de fem bästa tävlingarna under säsongen. Om en spelare inte deltar eller
fullföljer spelet på finaldagen kommer han att få det högsta nettoresultatet från sin klass för
dagen + 5 slag. Detta ackumuleras till sitt sammanlagda nettoresultat från de fem bästa
resultaten.
Finaldagen spelas från samma tee som under serien.
Övrigt
Alla som spelat minst åtta gånger får delta i det avslutande kräftkalaset till subventionerad
kostnad på finaldagen.
För alla de som spelat någon eller några tävlingar får deltat i kräftskivan. Mot att betala
mellanskillnaden mellan antalet spelad tävling upp till åtta. För att tillgodogöra sig det
subventionerad kostnaden för kräftskivan
De nio i respektive klass inbjuds till en gemensam tävling mot Österlens GK

Med vänliga hälsningar
Herrkommittén
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