Information från Herrkommittén till H40+ inför golfsäsongen 2021
Hej och välkommen till årets golfsäsong som ser ut att kunna bli mycket intressant, fylld av tävlingar
om inte pandemin sätter käppar i hjulet för oss.
I år blir det inget inledande informationsmöte. Vi går ut stenhårt med den första H40+
tisdagstävlingen den 6/4 (enligt nuvarande plan) och säsongsavslutning den 19 oktober.
SGF har för tillfället satt stopp för allt tävlande så vi håller tummarna för att de släpper förbudet till
vår tävlingsstart.
Vi kör på med samma koncept för tisdagstävlingarna som tidigare år, slagtävlingsklass från Tee58 och
poängbogeyklass från Tee50. Dina nio bästa insatser räknas samman och ger en snittscore som kan
ta dig till en ärofull seger, lycka till! Blir det få tävlingar totalt med tanke på pandemin eller dåligt
väder så återkommer vi om antalet tävlingar som skall räknas.
Förra året var vi tvungna att ställa in ”Ut i det blå” men vi gör ett nytt försök i år med denna populära
och ”hemliga” tävling. Något att verkligen se fram emot.
Som vanligt hoppas vi på ett stort deltagande i Flommen Blå. Tävlingen där överskottet går till
Prostatacancerforskningen. Vi har en förhoppning om att vi även i år skall kunna ge ett betydande
bidrag till denna viktiga forskning.
Sommarcupen kommer även i år bli tävlingen som genomförs under säsongen med start i maj
månad. Den delas in i två grupper och kommer även i år erbjuda ”Andra chansen” för de som förlorar
sin första match. Matchspel är en mycket rolig tävling enligt de som deltagit. Mer detaljerad
information kommer skickas ut. Ansvarig entusiast är även i år Sven Askenberger.
Vi vill också passa på att önska våra duktiga serielag (9st) samt funktionärer lycka till. Samordnare är
Sven Mårtensson.
Datum för klubbmatcherna mot Ljunghusens GK, Bokskogens GK samt Falsterbo GK är fastlagd och
framgår av Herrarnas tävlingsprogram. Lagkapten är Göran Kristersson.
Efter sommaren planerar vi tillsammans med Damkommittén ”Flommen Mixed” tävlingen för
medlemmar. Mer information om denna tävling kommer vid senare tillfälle.
Tävlingsprogrammet kommer snart att anslås i klubbhuset samt på Herrarnas webbsida.
Tänk på att hålla dig uppdaterad om gällande pandemiregler, både de allmänna och de från
klubben och SGF. Dessa regler kan komma att påverka spelschemat. Så gå in på hemsidan ofta och
håll dig uppdaterad.
Vi hoppas nu på en underbar sommar med gott om tillfällen till nöjsamma golfrundor i goda och
glada vänners lag.
Lycka till med ditt spel önskar vi alla i Herrkommittén!

