
På grund av Coronaläget kommer inte seniorgolfen börja som planerat. Golfförbundet har 

beslutat att inga tävlingar skall genomföras i nuläget. Detta gäller sedan i måndags, 29 mars, 
och fram till den 25 april. Beslut förlängs eller omvärderas veckovis. För att ta del av Svenska 
Golfförbundets information klicka HÄR!.  
 
Vi får hoppas att detta inte varar allt för länge! Texten nedan var planerad att publiceras och 
gäller för säsongen när vi väl får börja tävla igen.  

Äntligen är det vår och vi kan börja spela golf och umgås utomhus med våra golfkamrater! Seniorgolfen 
på måndagar är ett säkert vårtecken och har varit en bra start på veckan för många av oss. 

Seniorgolfen kommer att arrangeras som vanligt nästan varje måndag. Vi tävlar i en A och en B-klass 
och alla som är 50år (födda 1971) och äldre är hjärtligt välkomna. 

För ett år sedan bröt Corona ut i Sverige och vi fick alla anpassa oss och ändra våra beteenden. Detta 
gällde även vårt golfspel och umgänget på klubben. 

Golfen blev en fin möjlighet att vistas utomhus och träffa vänner och bekanta, trots Corona. Seniorgolfen 
hade fler deltagare än någonsin. Vi införde nya regler för att kunna fortsätta att spela Seniorgolfen på 
måndagmornarna och det fungerade. 

Även i år behöver vi följa vissa regler och anvisningar. Det är jätteviktigt att ni läser igenom våra regler 
och att vi alla följer dom. Detta för att alla skall känna sig bekväma med att spela Seniorgolfen utan att 
öka risken för att bli smittade. 

Nedan beskriver vi vad som gäller i år, under fyra rubriker. 

• Seniorgolfen allmänt 

• Uppförande och det praktiska 

• Nya regler under spelet 

• Anmälan och betalning 

  

Seniorgolfen allmänt 

Alla födda 1971 och tidigare är välkomna att deltaga. 

Anmälan görs via Golf.se. Logga in och sök tävling. Under separat rubrik nedan hittar du en utförlig 
beskrivning hur man anmäler sig och betalar i förväg. OBS betalning vid anmälan är obligatorisk! 

Anmälan skall ske senast kl 12:00 på lördagen före tävlingsdagen. (Kan vara tidigare när vi 
besöker andra klubbar eller har besök! Läs tävlingsinfon.) 

Startfältet delas i två ungefär lika stora klasser, A och B. (Gränsen brukar hamna runt hcp 23.) 

Startfältet lottas och startlistan publiceras senast kl 18:00 söndagen före tävlingsdagen. 

Tävlingsavgiften är 60 SEK (skall förbetalas! se separat rubrik nedan). 

Vi spelar normalt 18 hål slaggolf. Notera att vissa måndagar kan det vara annorlunda! 

Vi delar ut priser för bästa resultat för hål 1–9, 10–18 samt totalt. Antalet priser beror på 
deltagarantalet. 

Vi har utbyte med Chalmers GK, Gräppås GK samt Göteborgs GK. Möjligen kommer vi att ha utbyte med 
Hovås och Gräppås sent i augusti eller tidigt i september. Coronaläget avgör. 

  

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/


Uppförande och det praktiska 

Vi ska göra allt vi kan för att på ett enkelt och naturligt sätt leva upp till Golfförbundets och 
Folkhälsomyndighetens uppmaningar om ett ansvarsfullt och klokt uppförande i syfte att minimera risken 
för smittspridning. 

För att vi ska kunna spela seniorgolfen på måndagarna gäller det att alla anammar några enkla 
förhållningssätt och regler. 

Vi vill minimera besöken inne på kansliet och vi vill hålla avståndet till varandra samt undvika 
kontaktsmitta. Därför gäller följande. 

Tävlingsavgiften ska förbetalas, se separat rubrik nedan! 

Scorekorten kommer att ligga utanför klubbhuset där ni tar det egna kortet. (Pilla inte på andras kort!) 

OBS! Ni skall föra ert eget kort samt ha en utsedd markör som för din score på sitt kort. 

Du signerar ditt kort samt signerar ovanför scoren du fört som markör. Kolla era scorer som vanligt men 
med distans till varandra. 

Därefter läser ni upp era scorer för personen som gör scoreinmatningen i tävlingsexpeditionen. Ni håller 
distansen genom att hålla er på utsidan av expeditionen. 

Det kommer inte att bli någon gemensam prisutdelning efter tävlingarna! 

Resultatet publiceras på Golf.se. 

Prislistan publiceras senast dagen efter på Sjögärdes hemsida under tävlingar/seniorgolfen. 

Priserna (presentkort) kommer att kunna hämtas ut i shopen en dag efter tävlingen och fyra veckor 
framåt. 

  

Nya regler under spelet 

Nya regler och anvisningar med anledning av Corona från Svenska Golfförbundet och klubben finns 
anslagna på klubben. 

Några saker att veta 

• Flaggan skall inte tas ur och bollen tas upp ur hålet med handske. 

• Bunkerkrattor är borttagna. Man slätar till sanden med klubban och skorna efter bästa förmåga. 
På grund av detta så har vi en klubbas lägesförbättring i samtliga bunkrar. 

• Bolltvättar är ej framtagna 

  

Anmälan och betalning 

Så här går anmälan och betalning till steg för steg 

1. Sök upp tävlingen i min golf 
2. Klicka på knappen ANMÄL 
3. Fyll i önskad tee samt starttid om du önskar tidig eller sen start. 
4. Välj önskemål om Golfbil. OBSERVERA! Ifall du klickar i att du har önskemål om golfbil sker det 

tyvärr inte automatiskt en bokning. Du måste själv ringa till klubben för att boka in detta.  
5. Sedan kommer man till köpinformationen. 



6. Läs igenom och Klicka i rutan "Acceptera köpevillkoren" 

7. Här kan du antingen skapa ett konto eller gå vidare utan inloggning 
8. Välj sedan önskat betalsätt. Alternativ att välja mellan Swish/kontokort/faktura. 
9. Du dirigeras beroende på vilket betalsätt du väljer. 
10. Genomför betalningen. 
11. KLART! 
12. Avanmälan kan göras fram till dess att anmälningstiden gått ut. 

  

Golfspel måste vara en av de bästa aktiviteterna man kan ägna sig åt i dessa tider då Social Distancing 

har påbjudits. Att spela golf är bra motion och ett fantastiskt sätt att umgås! 

  

Vi önskar dig välkommen och hoppas att vi skall få en trevlig säsong! 

Seniorkommittéen 

 


