Tävlingar under Corona-året 2020, så kallade Sällskapstävlingar
Corona har ju som bekant ställt till det rejält i samhället och golfen är såklart inget undantag.
Vi har såklart beslutat oss för att följa Folkhälsomyndighetens, RF’s och Golfförbundets
starka rekommendation att inte arrangera tävlingar, åtminstone inte på ett traditionellt sätt
utan mera likna det vid sällskapsronder.
Vi vill erbjuda våra medlemmar en variant av tävling som vi kan stå för och som egentligen
liknar en sällskapsrond likt Tisdagsgolfen. Skillnaden på en sällskapsrond och en traditionell
tävling är bland annat att i en tävling lottas bollarna vilket innebär att man spelar
tillsammans med andra som man inte självt valt alternativt inte känner. I en sällskapsrond
väljer man själv spelkamrater och så kommer även att ske i våra Sällskapstävlingar. En annan
skillnad är att i en tävling anordnas en prisutdelning vilket normalt inte sker i
sällskapsronder.
Vi bjuder in till tävling enligt följande;
Första start 08:30, max starttider fram till 12:00 förts till kvarn gäller! är det olika klasser så
startar klass A först, sedan klass B osv:








Du anmäler dig, din lagkamrat och dem ni ska gå med i fyrbollen. Anmälan görs till
kansli@perstorpsgk.se . som lägger in er på en starttid som ni får via mail som vanligt.
Har ni inga att spela med se nedan!
Ni betalar in startavgiften och eventuell (tävlingsgreenfee) på 150 kr (gäller
greenfee-medlemmar) via Swish eller med kort på kansliet innan start.
Precis som i en vanlig sällskapsrond tar ni ett score kort per lag och skriver scoren,
egna laget och andra lagets. Ange namn och golf id på de andra lagets medlemmar.
Sällskapstävlingens resultat publiceras på www.perstorpsgk.se under Tävling
Priser delas ut på kansliet med start 3 dagar efter tävlingsdagen.

Saknar du lagkamrat kan du trots det anmäla dig till kansliet så föreslås du en lagkamrat och
ni båda får då välja att spela eller ej. Saknar ni något annat lag att spela med i bollen
anmäler ni även detta på kansliet i samband med anmälan. På torsdag lunch i tävlingsveckan
publiceras lista på spelare utan lagkamrat och lag utan lag att spela med på hemsidan. Det
är då fritt att kontakta spelare och anmäla till kansliet före fredag lunch vem ni ska spela
med.
Starttid får var och en via mail som för en vanlig sällskapsrond.

