
060-570153 VÄLKOMMEN TILL 
VETERANERNA 
Säsongen 2018
2018-04-22

Deltagande Anmäl ditt deltagande genom att betala startavgiften.
Avgiften sätts in på bankgiro nr 5077-2193. Märk 
betalningen med ditt GOLF-ID (ååmmdd-xxx).
Avgiften skall vara betald senast 1 maj 2018.

Deltagaravgift 250 kr för hel säsong och halv efter semestern 125 kr.
20 kr i startavgift/tävling betalas till kansliet för att få ut 
scorekortet. Vid vår-resp. höst-avslutning ingår 
gemensam lunch.

Speldagar Se separat spelschema samt under ”Min Golf” på 
golf.se.

Anmälan Anmälan till varje tävling skall ske via ”Min Golf” senast
lördagskvällar 23.59 om inte annat anges på ”min golf” 
för speciell tävling. 
Efteranmälan kan godtas i mån av plats (extra avgift 50
kr/gång). 
Önskemål om tidig eller sen start kan göras i samband 
med anmälan. Mot Hudiksvall och Härnösand borta 
sker anmälan på deras tävlingslista

Starttider Första start är kl.07.30 med förbehåll för vissa 
ändringar samt spelschemat.

Startlistor För alla ronder publiceras lottade startlistor på ”Min 
Golf” (Må kl 12.00)

Tävlingsbestämmelser För tävlingen gäller Timrå GK:s tävlingsbestämmelser.
Bl.a. att medföljande hund inte är tillåten och att
deltagaravgift skall vara registrerad.

Tävlingar 5 st singeltävlingar och 4 st par-tävlingar.
Övriga tävlingar enligt separat schema.
Vid lika antal slag gäller handikapregeln d.v.s. lägst 
handikapp går före (SHCP).

Övriga tävlingar Enligt matchprogram samt veterancupen.

Deltagare Damklass för Damer 60 år födda 1958 eller tidigare.  
Herrklass för Herrar 65 år födda 1953 eller tidigare. 
Medlemmar i Timrå GK. 

060-570153 VETERANCUPEN (Thures Cup)
Veteranerna



Säsongen 2018
Allmänt Över hela sommaren spelas Veterancupen som är 

öppen för Veterangruppen. Det är matchspel, med 
gemensam klass för damer och herrar, i form av   
handicapmatch enligt Regel 2 Matchspel.
Ni som känner er osäkra på hur match spelas, ta 
kontakt med någon av oss. Det är inte svårt, bara 
roligt. Det svåra är att spela sin match inom 
stipulerad tid.
Om match inte är spelad inom utsatt tid lämnas

w.o.
Om spelarna inte kan komma överens om vem som 
lämnar WO, avgör tävlingskommittén genom 
lottning.
Anmälan görs på ”Min Golf” senast 31 maj och 
lottad startlista är klar 4 juni. Den anslås på anslags-
tavlan där tävlande fyller i sitt mobilnummer.
Varje par ansvarar och kommer överens om 
starttider.
Resultat från match skickas till 
lennart.strom2@comhem.se med spelarnas namn 
och resultat.

Deltider Tidsramarna för varje omgång framgår av 
spelschemat. 

Anslag Tävlingsprogram och resultat anslås på 
anslagstavlan mittemot dörren till herrarnas 
omklädningsrum samt på ”Min Golf”.
Tävlingsbestämmelser se även under ”Tävling” på 
hemsidan (timragk.se).

Priser Vandringspokal 
Hälsningar
Tävlingskomitten
Dat 2018-04-24
Siv Nordström Tävlingsledare 070-646 4505
Bo Näslund Bitr. tävlingsledare 070-344 1863
Marianne P-Holmqvist 073-057 0266
Lennart Ström 073-029 2509
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