NVGF HERRAR

Herransvarig!
Hej Golfvänner!
Vintern håller oss i ett järngrepp med mycket snö och ihållande kyla. Men vi
måste likväl titta framåt mot kommande golfsäsong. Planeringskursen är
genomförd. Deltagarna var engagerade och samtliga bidrog till att göra golfen
inom NVGF ännu bättre.
Följande punkter beslutade vi för Herrarna.
Detta gäller som planeringsförutsättning för 2018 tour och matchspel.
➢ NVGF Touren förändras till ett ”Order of Merit” spel. Med samma
spelform och resultat i såväl brutto som netto.
Vi håller nu på att strukturera spelformen i GIT. Tre olika algoritmer gäller
för beräkning. Alla upplagda deltagare kan se resultatet på ”min golf”
direkt efter genomfört spel.
➢ Totalt 6–8 tävlingar fördelade i BD och AC samt med DM som profiltävling
som dessutom ger extra poäng.
➢ Du får max räkna fem tävlingar om du spelar DM, annars fyra.
DM är profiltävling och ger mer poäng.
➢ Avgiften höjdes från 300 till 350kr varav 150 kr går direkt till arrangörsklubben som greenfee. Övriga pengar fördelas på lunch, lokalt prisbord
och 30 kronan till NVGF för priser till slutsegrare i respektive klasser.
➢ Kompletta statuter och underlag för upplägg av tävlingen i GIT
presenteras i slutet på april 2018.
Beträffande matchspelet fortsätter det enligt tidigare när det gäller Elitserien.
Följande lag deltar i matchspelet Elit 2018;
AC: UMGK, NMGK, USGK, LseGK och SkeGK.
BD: LlGK, PGK och BdGK BD spelar dubbelserie.
Final spelas i BD.
➢ Vi tog beslutet att införa en anmälningsavgift för varje lag på 1000 kr.
Debiteras klubben som tar in avgift från deltagande spelare.
Tidigare har lagen erhållit fritt spel samt priser utan några egentliga
avgifter men tyvärr tillåter inte vår ekonomi detta.
Återkommer med förändringar i statuterna som reglerar detta.

NVGF HERRAR

Beträffande Div. 1 havererade denna serie 2017 tack vare WO från flera lag.
Därför har jag inför nästa år tänkt föreslå en DIV 1 serie enligt nedan. Jag förstår
att man då inte kan flyttas direkt mellan klasserna, men jag tror att detta
kommer att öppna upp för fler att spela matchspel.
➢ Lag bestående endast av fyra spelare 1 H 55, 2 H 60, 1 H 65–75.
➢ Matchspel enligt tidigare statuter.
➢ Beroende på antalet deltagande lag spelas det mellan AC och BD med final
div 1.
➢ Kostnad 500 kr lag vilket debiteras klubben, som tar in avgift från sina
deltagande spelare.
Jag vill att ni tycker till och kommer med förslag och synpunkter.
Skicka synpunkter till snowmanice@outlook.com
Anmälningar av lag till matchspel senast 1 april 2018 till mailadress enligt ovan
Med vänlig hälsning
Tony Gustafsson
Ordförande NVGFs Herrar

