
                                    GAMLA GRABBAR 2018 

SERIETÄVLING (Lars-Olov ansvarig) 

10 bästa nettoresultat räknas. 

Klassindelning A: 0-18,0  B: 18,1-36. 

Våra serietävlingar, höglandsserien samt GG klubbtävling ingår. (27 tävlingar) 

.  

Anmälan till tävling görs i GIT senast måndag kl 1100. Begäran om särskild starttid 

kan ej göras. I undantagsfall får du ta egen kontakt med spelare och byta starttid. 

Ingen klassändring inför sista tävlingen. 

Vid lika resultat i serien vinner den som har lägst hcp inför sista tävlingen. 

Serieavgift 250 kr. Veckotävling 20 kr. 

HÖGLANDSSERIEN (Lars-Olov Ansvarig) 

5 klubbar där vi är seriesegrare 2012 och 2013. Vid varje tävling räknas de 6 bästa 

resultaten oavsett klass. 

Klassindelning A: 0-18,0  B: 18,1-36,0 

Anmälan görs i GIT. Om du ej kommer åt GIT anmäler du dig genom att ringa 

direkt till respektive klubb. Beställning av bil görs också direkt till respektive klubb. 

Max 144 kan deltaga. Om flera anmäler sig stryks de som anmält sig sist på 

hemmaklubben. 

Kostnad: greenfee 230 + tävlingsavgift 40 kr. 

Vi har tävlingen 7/6. 

De tre bästa i resp klass (3 bästa resultaten) representerar Eksjö i slutspelet där 15 

klubbar deltager. 

Du tävlar i den klass du tillhör vid din sista tävling. 

Krav: deltager i vårt seriespel och är född 1958 och tidigare. 

2018 går tävlingen på A6 GK Jönköping. 



RUNNING ECLECTIC (Anders Rylander ansvarig) 

Running Eclectic löper över hela säsongen vid våra serietävlingar och vid 

höglandstävlingen. Alla som betalat avgift för seriespel deltager.  

Lägsta bruttoscore på respektive hål redovisas. 

Alla tävlar i samma klass och 50% av erhållna slag enligt slopetabell dras av från 

bruttoscoren. 

Den som någon gång spelar från rött, får rött slopeavdrag resten av säsongen. 

Vid lika resultat vinner den med lägst handicap inför sista tävlingen. 

MATCHSPEL (Owe Bjelkemyr och Ingemar Johansson) 

Anmälan senast 180415. 

Enligt ny rutin. 

Avgift 100 kr. 

KLUBBTÄVLING  GG 

Spelas på Oskarshamn GK 4/9. 

Ansvariga är Johnny Strömberg, Mats Martinsson Stig Levison. 


