SENASTE NYTT
På denna sida kan du ta del av det senaste vad gäller Seniorgolfen. Ta för vana att kolla
sidan.
2017-09-06
I Marathonserien återstår tre omgångar (september månad ut). Vi kommer de tre sista
omgångarna starta i omvänd ordning som man ligger till i tabellen. De som ligger högst
upp startar sist och de som ligger sist alltså först. Startordningen bestäms kl 0715 i vanlig
ordning. De tre sista omgångarna kommer spelas på Östra, Östra och avslutning på
Västra.
2017-08-23
Resultat från Lady&Lufsen finns under Klubbmatcher
2017-08-18
Tävlingen Lady&Lufsen på onsdag ingår samtidigt i marathonserien, vilket innebär att
startavgift för de deltagande där är 50 + 40 kronor. För övriga är avgiften 50 kronor. Vi är
tacksamma för jämna pengar alternativt att man kan swisha pengarna på Stig Svensson,
0708 242570.
Tävlingen kommer ev att starta redan klockan 0730 med anledning av det stora
deltagandet. Detta berör dock endast ett fåtal, då vi startar i startnummerordning med ca 7
minuters intervall. Deltagare kommer erhålla starttid via mail på GIT under tisdagen.
2017-08-09
Med anledning av tråkiga diskningar vill tävlingsledningen föreslå deltagare kontrolläsa
sina scorekort efter genomförda 18 hål. Deltagare som skrivit under sitt scorekort och
lämnat in det till tävlingsledningen kommer obönhörligen diskvalificeras vid fel i infört
resultat per hål. Fel vid summering av resultatet påverkar inte slutresultatet.
2017-07-04
Utflykt 6 sept – Rönnebäck Master Course
Anmälan sker till Björn Stevenberg
mobil: 0733 620569
mail: bjorn.stg@gmail.com
2017-07-04
Utflykt 6 sept – Rönnebäck Master Course
Shotgun kl 0830. Pris 600 kr (inkl kaffe med bröd innan start, lunch och greenfee) plus
buss - 200 kr (vid 32 deltagare) = ca 800 kr.
Gör reklam för deltagande så att vi fyller bussen.
Kostnad för paketet betalas helt eller delvis beroende på insatta pengar på resekontot
(kolla ditt läge på hemsidan).
Räkna med tidig avtransport ca 0600 (återkommer med mera uppgifter)
Banan ligger i ett delvis kuperat och ondulerat landskap som på 5 av hålen påminner
mycket om skottska hedbanor medan de andra är av parkkaraktär. Greenerna består av
Penn A4 gräs för optimal känsla för dig som golfare och även det bästa alternativet
för miljön. Små onduleringar på greenerna ger dig stora utmaningar då greenerna är
jämna och snabba.
Telia Tour har spelats på Rönnebäck sedan 2004

Spelform m.m: Vi kommer spela banan från tee 52, individuell tävlan med någon form av
lagspel samtidigt.
Tips: Ladda ner ”Live Caddie” för ett närmare studerande av banan.

2017-06-26
Lady & Lufsen, tävling mellan Herrar 55+ och Damer 50+, spelas den onsdagen den 23
augusti på Östra. Tävlingen ingår samtidigt i Marathonserien. Läs mer om tävlingen under
'Tävlingar' – 'Andra tävlingar' - 'Klubbmatcher'
2017-06-21
Med anledning av den stora tillströmningen av golfsugan medlemmar och att vi snart inte
klarar av att få ut alla före den tid vi har till förfogande (alla ute före före 0830), har vi
bestämt om tidigare lottning fr.o.m. den 28 juni. Nu gäller alltså lottning kl 0715.

