
 

 
 

RE-gänget 2022 
Anmälan till årets säsongspel. 

 
Nu är våren här och det är dags att anmäla sig till årets Running Eclectic (RE).  
RE spelas i enlighet med Onsdagsgolfens tävlingsbestämmelser. 
 
I år kommer vi preliminärt kunna spela 19 omgångar. 
I RE tävlingen får max 8 gånger räknas. 
3 st specialonsdagar varav en spelas i samband med avslutningen(lördag). 

 
Se Tävlingsbestämmelser RE på vår hemsida www.re-gänget.se för mer information 
 
Anmälan till RE runda sker via GIT och spelas i samband med onsdagstävling.  
Kansliet lottar bollarna och starttid publiceras via GIT.  
OBS Du skall redan vid anmälan ange om Du skall spela en av Dina 8 RE-ronder eller inte.  
Det är möjligt att i samband med anmälan i receptionen på plats anmäla eller avanmäla dig 
från RE runda.(bör dock undvikas). 
 
Även om du inte spelar en RE runda utan endast onsdagstävling så spelar du med RE-gänget. 
 
OBS vid din första anmälan för säsongen läs instruktion för anmälan till RE och Onsdagstävling via GIT. 
 
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.  
 
Innan tävlingsrundan påbörjas ska medspelare informeras om man avser spela en RE omgång eller 
inte. 
Scorekort skall alltid märkas ”RE” om du spelar RE runda. 
 
De som spelar RE-rond spelar också i ”klass RE” och får därmed sina slag överförda till Order of Merit i 
GIT.  
 
 
 
 
 
 



 
Kostnaden för att vara med i årets säsongstävling inkl ”Special onsdagar” och avslutning är 700 kr  
+ ett mindre tillägg för att vi skall se vem som betalat in. 

Om du vill vara med i RE-2022 så anmäl dig senast 15 april. 
Du anmäler dig på hemsidan, längst upp till höger hittar du anmälan till RE2022. 

 
Efter anmälningstidens utgång får Du information om hur mycket just Du skall betala in och 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. 
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