
 

Seriespel i Östergötland  uppdaterad 1811/märit 
 
Avslutningstävling: 
Slutet av september/ början av oktober. Alla damer som varit med bjuds in.  
Spelarna betalar reducerad greenfee. Bana bestäms år från år. 
Försök få ett bra pris för lunch och GF.  
Gärna shotgun start så alla kommer in samtidigt, v-priserna i Serie 1 och 2 ska ju delas ut 
 
-Anmälda spelare delas upp i två lika stora klasser efter anmälningstiden gått ut. 
-Antal max spelare för tävlingen – sätt max 90 spelare från början, man kan alltid boka av tider för tävlingen 
sedan.  (vi har varit ca 60-70 spelare) 

-Slaggolf singel från röd tee 

-Arrangerande klubb ansvarar själv för att tävlingen sätts upp i GIT och allt runt om den, även skyltar 
närmast hål och longest drive 

-Sedan lottning skett, se till att manuellt mixa klubbarna i bollarna 

-Räkna ut även bästa laget – dvs tre bästa resultaten från en klubb 

Vinster  (antalet vinster räknade på att vi är ca 60-70 spelare) 
två klasser 
1:a 600:- p-kort 
2:a 500:- p-kort 
3:a 400:- p-kort 
4:a 300:- p-kort 
5:a 200:- p-kort 
 
Klubbpris:  3 st 300:- p-kort  
De 3 bästa netto resultaten per klubb, vid lika gäller lägst spelhandikapp.  
Om lika, räkna alla 3:s gemensamma handikapp.  Lika även då, gå på bästa resultat sista 9 hålen. 
Presentkorten köps fn in från Dormy. 
 
Närmast hål;  en klass eller två beroende på antal anmälda Kostnad max 900:-. 
Längsta drive;        -  ”  - 
 
 
Godis, frukt annat smått ev peggar…. Arrangör eller seriespelet. Brukar vara ca 200-250:- för frukt+godis. 
 
OBS! Alla p-kort ska faktureras. Försök även att fakturera de andra kostnaderna också.  
Arrangerande klubb ska fakturera mellanskillnaden som seriespelet ska stå för(gf+lunch) kostnaden bestäms 
tillsammans av klubb och den som bestämmer för seriespelet varje år. 
Märit behöver få veta alla kostnader också, mailas. 
 
Fakturaadress: Östergötlands Golfförbund 
  Seriespel Dam 
  Att. Susanne Pedersen Almqvist 
  Huginsväg 1,  
  612 34 Finspång  


