Golfa Runt Gotland 8–12 maj 2022
Välkomna till årets tävling, som är den 18:e i ordningen

Vi är extra glada att äntligen välkomna er till Gotland och Golfa Runt Gotland efter att vi förra året fick ställa in
tävlingen. I detta brev finner du information och matsedel för veckan. Mer info finns på golfaruntgotland.se.
Information om startlista och liner hittar ni här. Observera att denna är preliminär och vi har fått in önskemål
och ändringar som påverkar linefördelningen. Viktigt är att vi senast fredag den 8/4 har fått in samtliga önskemål
och justeringar så att vi kan fastställa startlistan. Startlistor för nästkommande dag under tävlingens
genomförande kommer att sättas upp på den bana du just spelat.

Information om tävlingen:
• Första start blir söndag den 8 maj (se startlistan för golfbana och starttider).
• Vi kommer att publicera den senaste infon på golfaruntgotland.se. Startlistor för nästkommande dag
kommer att sättas upp på den bana du just spelat och på hemsidan.
• Resultat kommer att anslås på golfbanorna innan start nästkommande dag samt på hemsidan
(golfaruntgotland.se). Slutliga resultat kommer även att publiceras på hemsidan.
• Golfbil kostar 200 kr/person och dag, endast med läkarintyg. Bokas i samband med anmälan. Betalas på
respektive klubb/golfbana.
• Ställplats husvagn/husbil kostar 200 kr på respektive klubb, betalas och bokas på respektive
klubb/golfbana.
• Lagtävlan för klubblag. De 5 bästa spelarnas sammanlagda netto scorer inom klubben räknas samman
oavsett klass (singelklasserna). Vandringspris utdelas till segrande klubb på Wisby Strand, torsdag kväll
12/5 under middagen/prisutdelningen.
• Varje bana/ klubb kommer att anordna egna tävlingar med antingen dagspriser eller veckopriser.
• Incheckning sker på line 1 singel (När GK), line 2 Äkta makar (Visby GK 9-hål), line 3 singel (Visby GK 9hål), line 4 Parklass (Visby GK 18-hål), line 5 Singel (Slite GK). Se startlista för din bana första
tävlingsdagen, söndag 8/5.
• Ni som är 75 år och vill spela från framskjuten tee, anmäl detta snarast. Till info@nordicsportevent.se
• Lunch kan med fördel förbeställas i samband med starten på respektive bana. Se bifogad matsedel för
meny under veckan.
• Det finns fortfarande platser till Golfa Runt Gotland banketten torsdagen den 12/5.
Skicka ett mail till info@nordicsportevent.se för bokningsförfrågan.
• Tävlingsledare för Golfa Runt Gotland: Alf Thorén nås på 0707553853 och affe.thoren@telia.com
Att ta med inför tävling:
Ordinarie regler för golfspel samt Spel- och tävlingshandboken gäller för tävlingen.
Hcp uppdatering av spelare via GIT sker före tävlingen av tävlingsledningen.
Det är varje spelares ansvar att se till att rätt hcp finns i Svenska Golfförbundets datasystem GIT. Var och en
måste justera sitt hcp via mingolf.golf.se, eller via sin hemmaklubbs kansli senast lördag 7/5. Spel med felaktigt
hcp kan medföra diskvalifikation. Du spelar hela veckan på det hcp, och i den klass som du startar tävlingen med
på söndagen. Preliminär klassindelning: A 0–16,9, B 17,0–24,7, C 24,8–36,0. Klassindelningen kan komma att
justeras beroende på anmälningsläget samt hcp-ändringar. Spelare med handicap (37–54) får spela med hcp
36,0. Hcp-justering görs av tävlingsledningen i GIT efter sista dagens spel.
Mer information och bestämmelser finner ni på vår hemsida golfaruntgotland.se.
Känner du någon som vill spela? Vi har 7 platser finns kvar i singelklass
Pga. avbokade spelare har vi idag 4 lediga platser i singelklass, tipsa gärna era vänner!
Anmälan görs på golfaruntgotland.se

LUNCHMENY
Ring och förboka din lunch på respektive bana. Pris: 120 kr. Se meny här:
Visby GK:
Kronholmens caesarsallad. Veg: Vegetarisk gulaschgryta, serveras med smetana och saltgurka.
Gotska GK:
Fläskfilégryta med tillbehör.
När GK:
Pannbiff med lök & potatis. Alt. Varmrökt lax med potatissallad.
Inklusive smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och kaka.
Slite GK:
Lammlasagne med fetaost och timjan (inkl. sallad och bröd).
Med reservation för förändringar i menyn.
Alla golfklubbar/golfrestauranger serverar frukost: söndag-torsdag, (söndag berör endast Visby GK)

Program för veckan
Lördag 7/5
kl. 08:00 Fritt inspel på Ljugarns GK – närmast hål vinner weekend i Ljugarns stuga.
Boka själv din starttid på Mingolf.se
Söndag 8/5
Serveringen öppnas senast 1 timme före start och stänger tidigast 1 timme efter beräknat tävlingsavslut för dagen.
kl. 08:00/09:00/11:00/14:00/17:00 Tävlingsstart samtliga banor – Se startlista för exakta tider.
Måndag 9/5
Serveringen öppnas senast 1 timme före start och stänger tidigast 1 timme efter beräknat tävlingsavslut för dagen.
kl. 08:00/09:00/14:00/ Tävlingsstart samtliga banor – Se startlista för exakta tider.
Tisdag 10/5
Serveringen öppnas senast 1 timme före start och stänger tidigast 1 timme efter beräknat tävlingsavslut för dagen.
kl. 08:00/09:00/11:00/14:00/17:00 Tävlingsstart samtliga banor – Se startlista för exakta tider.
Onsdag 11/5
Serveringen öppnas senast 1 timme före start och stänger tidigast 1 timme efter beräknat tävlingsavslut för dagen.
kl. 08:00/09:00/11:00/14:00/17:00 Tävlingsstart samtliga banor – Se startlista för exakta tider.
Torsdag 12/5
Serveringen öppnas senast 1 timme före start och stänger tidigast 1 timme efter beräknat tävlingsavslut för dagen.
kl. 08:00/09:00/11:00/14:00/ Tävlingsstart samtliga banor – Se startlista för exakta tider.
kl. 18:00 Wisby Strand öppnar
kl. 19:30 Prisutdelning och avslutningsmiddag på Wisby Strand.

Tänk redan nu på att hålla speltempot och avstånd!

Varmt välkomna till Gotland,
Önskar Nordic Sport Event, tävlingsledningen och alla deltagande golfklubbar!

Golfa Runt Gotland 2023 är öppen!
Vi har redan öppnat anmälan för 2023 års Golfa Runt Gotland.
Läs mer och anmäl dig på golfaruntgotland.se

