Här kommer en sammanfattning av den information som gavs på Veteranernas
Upptaktsmöte plus nytt sätt att betala.

Betalning 250: - för vår och 250: - för höst
Gå in i GIT som när ni anmäler er till en vanlig tävling.
Det finns två tävlingar 2022-12-13 som heter Betalning Veteraner Vår och Betalning
Veteraner Höst. Se till att ni har ställt in sökning av Tävlingar till årets slut.
Gå in på Tävling Vår och anmäl er. Ni kommer till betalning 250: -. Tryck på Fortsätt
(utan att logga in). Nu får ni fylla i namn, adress, E-post och mobilnummer. Gå vidare
och välj knappen för Swish eller Kort. INTE faktura!
Följ instruktionerna. Strax efter får ni ett kvitto per E-post att ni betalt.
Samma procedur upprepar ni inför hösten som startar 1 juli.
250: - för vår OCH 250: - för höst berättigar till fri middag på avslutningen.

Enstaka speltillfällen kostar 25: - per gång.
Då använder ni Swish och nr. 123 127 92 80.
Skriv Veteraner i meddelandefältet. De som inte har Swish får hjälp av andra. Om
betalningen gäller en golfvän skriv då också dennes namn.

Tävlingsregler
•

Vår tävling har fått godkänt av Svenska Golf förbundets regelkommitté att vara
HCP grundande med Digitala Scorekort.

•

Vi använder GolfBox som förra säsongen.

•

Vi får som tidigare utskrivna scorekort och byter med markören som vi alltid
gjort.

•

En spelare för löpande ALLA scorer under ronden i GolfBox eller så matas
resultaten in när ronden avslutats.

•

När scoren är OK och finns i GolfBox (kolla symbolen

)

lägger vi INGET scorekort i lådan. Som extra säkerhet Signera korten och
spara dem hemma tills resultatlistan kommit.
•

Om ingen i bollen behärskar GolfBox eller något är konstigt då lägger vi
SIGNERADE scorekort i lådan. Ett scorekort signalerar att något måste
åtgärdas.

•

Spelschemat för 2022 ligger på Veteranernas sida.

•

Det finns några speldagar där andra tävlingar ligger på ”våra” tider. Då spelar
vi tisdagar och onsdagar i stället.

•

Ni ska kunna anmäla er i GIT från 15 mars.

•

Första speldatum blir när banan öppnar med sommargreener.

•

Valfritt att anmäla sig till Gul, Blå, Röd eller Orange tee inför varje omgång.

•

Anmälan för måndag ska ske senast lördag kl. 18:00. För spel på torsdagar
anmälan senast tisdag kl. 18:00.

•

I anmälan skriver ni som kommentar vilka ni samåker med.

•

Sen eller tidig start ENDAST om det finns ett verkligt skäl som ska anges.

