RE-gänget 2020
Anmälan till årets säsongspel.
Snart har vi våren här och det är dags att anmäla sig till årets Running Eclectic (RE). RE spelas helt i
enlighet med Onsdagsgolfens tävlingsbestämmelser.
Nyhet för i år är att vid 3 onsdagar, benämnda ”Special onsdagar”, spelas extra tävlingar och som spelas
enligt tävlingsbestämmelserna för RE. Tävlingen redovisas på separat kort som resp spelare upprättar
och lämnas till tävlingsledaren för RE. En tävling där pris delas ut till de 3 bästa och två priser lottas efter
resp speldag. Prisutdelning sker samma dag vid gemensam samling efter spel och pris utdelas endast till
de som är närvarande.
Klubben bad Golfförbundet 2017 att uppdatera GIT ( Golfens IT-system) så att man kunde spela RE med
reducerad SHCP ( spelhandicap). Trots klubbens påstötning har inget hänt varför RE 2020 spelas på
samma sätt som 2019.
1. Vi spelar om lägsta antal slag per hål efter avdrag för 100% av aktuell SHCP fördelad över hålen
med index.
2. Vi tar fram den exakta HCP (World Handicap System) spelarna har den 1 juli.
3. 30% av denna HCP med en decimal skall läggas till summan av uppnådda score enligt 1. Denna
justering innebär att man ”mycket, mycket grovt” sett spelar med 70% av sitt SHCP.
4. Man spelar på samma tee alla RE-omgångar (såvida inte Onsdagsgolfen anger annan tee)
5. Max antal deltagare 60 st. Om fler anmält sig gäller ”först till kvarn”.
6. Spelare skall på anmälningsdagen till RE ha högst hcp 36,0.
Se Tävlingsbestämmelser RE på vår hemsida www.re-gänget.se för mer information
Du kommer att kunna boka tid på samma sätt som förra året nämligen via Bokat.se. Du svarar på utskick
från Bokat.se och svarar via Bokat.se senast kl 18:00 måndagen före speldagen. Speldagens
tävlingsledare sätter sedan samman bollarna och sänder startlistan till kansliet/receptionen senast kl
12:00 på tisdagen dagen efter. Kansliet/receptionen publicerar startlistan senare under tisdagen. OBS Du
skall redan vid anmälan ange om Du skall spela en av Dina 8 RE-ronder eller inte.

RE-spelare skall delta i Onsdagsgolfen och Onsdagsgolfens scorekort är underlag för föranmäld RE-rond.
Du behöver bara lämna in ett scorekort. Vid spel ”Special onsdagar” skall dock extra scorekort skrivas av
spelaren där dagens resultat i poäng skall framgå. Markören skall tillhöra RE-gänget.
De som spelar RE-rond spelar också i ”klass RE” och får därmed sina slag överförda till Order of Merit i
GIT. Men via www.golf.se ser Du inte HCP-tillägget (p3 ovan) utan i Order of Merit anges nettoslag efter
avdrag av full handicap. Under säsongens senare del rapporteras resultat med denna justering på
hemsidan. Allt för spänningen.
Insatsen för att vara med i årets säsongstävling inkl ”Special onsdagar” är 700 kr + ett mindre tillägg för
att vi skall se vem som betalat in.
Om du vill vara med i RE-2020 så skicka ett mail senast
(jerker.soderstrom@gmail.com) med angivande av
- namn
- golf-id
- mailadress
- mobilnr

15 april till Jerker Söderström

Efter anmälningstidens utgång får Du information om hur mycket just Du skall betala in, till vilket konto
samt sista inbetalningsdag.
På hemsidan www.re-gänget.se framgår tävlingsbestämmelser, vinstplan, information hur Du följer
spelet på www.golf.se m.m.
Mats Persson
070 530 2020
mats.persson@tqi.se

Jerker Söderström ( kassör)
070 605 9535
jerker.soderstrom@gmail.com

