SENIORPOKALEN 2020.

2020 05 23

Hittills har seniorernas styrelse, tävlingskommitté och klubben inte sett några möjligheter att
genomföra SENIORPOKALEN 2020 i det ursprungliga upplägget. Vi har fortfarande samma
uppfattning. Men vi ser nu en möjlighet att SENIORPOKALEN (nedan kallad SP) ändå kan genomföras
på ett sätt som kan betraktas som sällskapsspel i genomförandedelen.
Tisdagen den 16 juni startar vi därför SENIORPOKALEN 2020 enlig följande:
1. Vi spelar 8 omgångar och räknar resultaten i de 5 bästa omgångarna.
2. Vi spelar på TISDAGAR med följande datum:
16 juni 23 juni 30 juni 7 juli 21 juli 4 aug 18 aug

1 sept

15 sept Final

3. Du och de spelkompisar du vill spela med anmäler er, innan spelet påbörjas, till Swish
0708795486 (seniorernas swishnummer) genom att betala 50:-/person och skriver SP,
det datum du anmäler dig till och ditt namn i fältet meddelanden.
4. Du och dina spelkompisar bokar själva er önskade starttid till varje omgång via nätet,
eller via kansliet. Kontaktuppgifter? se grannagk.se/Senior/Kontaktlista, fråga någon i
vår styrelse efter lösenord.
5. För resultatredovisning finns två alternativ:
5a. Ni utser en scoreansvarig som för scorerna, på valfritt scorekort, för alla i bollen.
Stäm av resultatet så rätt nettoscore rapporteras omgående efter rundan via SMS, till tel.
0708795486. d.v.s. namn och nettoscore för alla i bollen. Någon signering av scorekortet
behövs inte.
5b. Använd ON TAG appen, utse scoreansvarig som för allas scorer. Stäm av scorerna
med varandra. ON TAG scorerna delas till tel. 0708795486 direkt efter avslutad runda.
6. Du justerar själv ditt eget handikapp samma dag som du spelat. Att låta bli betraktas
som fusk!
7. Tävlingskommittén sammanställer omgångens resultat och den sammanlagda
ställningen omgång för omgång i en excelfil som finns på seniorernas hemsida.
8. Prisutdelning för Seniorpokalens alla tävlingar under 2020 genomförs på
höstavslutningen OM coronapandemin så medger. I annat fall löser vi det på annat
kreativt sätt!
9. OBS håll avstånd och sköt handhygienen, och respektera klubbens anslag.
10. Efter rundan gör du en insats för vår golfkrog om du äter en god lunch på plats för
Seniorpris tisdagar 89:-eller tar matlådan med hem för 75:-alla vardagar. Häfte med 10
lunchkuponger 890:Dam som herre välkommen att delta i Seniorpokalen 2020 på Gränna GK.
Lennart Håkansson Lars Westin

