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Borås Golfklubb och Golfrestaurangens - Inbjudan och 
bestämmelser för 2020 års Eclectic på Norra banan. 
 
Inbjudan 
Alla medlemmar i Borås GK, med handicap, har möjlighet att anmäla sig och spela i 
en eller flera vald/valda klass/er (tee) i 2020 års Eclectic. 
 
Vad går då Eclectic ut på? 
Jo, man anmäler sig (se nedan) och när man spelar singelspel1 vid sällskapsspel 
med en markör (över 9-18 hål) får man registrera resultat på ett eller flera hål per 
runda. 
Man får registrera resultatet en (1) gång under säsongen per hål med ett undantag 
(som avser avslutningen den 10/10), se även nedan.  Detta innebär att om man gör 
ett par (t.ex. 4 slag på hål 2), och vill registrera det resultat får du göra det (glöm inte 
att din markör ska kontrasignera samma dag).  Om du senare under säsongen skulle 
göra en birdie, och redan har registrerat ett resultat, då kan/får du inte ändra till en 
birdie (3 slag) – om det nu inte är när vi avslutar – den 10 oktober (som sällskapsspel 
om inte tävlingsförbudet är hävt då). 
 
Bestämmelser: 
Följande bestämmelser gäller för 2020 års Eclectic: 
 Singelspel med handicap vid sällskapsrundor med markör får registreras. 

o Resultatet ska kontrasigneras av din markör samma dag (efter spelet) på 
resultattavlan som finns ute på klubben. 

 Grunden är att man väljer en klass (tee) eller anmäler sig i flera klasser (olika 
tees) och spelar hela rundan från en vald tee. Efter rundan får man registrera 
resultat från rundan. 
o I samband med avslutningen, lördagen den 10/10, måste man använda 

resultatet från hål som man inte dessförinnan skrivit upp ett resultat på det 
hålet tidigare under året. Se även not ovan. 

Men dessutom: 
o Vid samma tillfälle (vid avslutningen den 10/10) får man byta ut ett eller flera 

av de tidigare resultat om man då får ett lägre bruttoscore på ett eller flera 
hål. 

 Bruttoresultatet efter 18 hål (inkl. avslutningen) minus hälften av dina erhållna 
slag (enligt slope tabellen) med ditt exakta handicapen du har när du börjar spela 
vid avslutningen ger dig -> Ditt resultat. 
o Notera att du vid avslutningen endast spelar från en tee (om du anmält dig i 

fler klasser). 
 Det är tillåtet att anmäla sig och spela från en eller flera av följande tees 

(klasser): 
o Damer - tee 53 och tee 45. 
o Herrar - tee 62, 57, 53 eller tee 45 (för herrar 70 år +). 

 Alla spelar i en gemensam tävling. 

 Även segrare i de olika tee-klasserna (Dam och Herr) kommer att utses 
om det är minst tre deltagare per klass/tee. 

                                                           
1 Om vi får börja med tävlinga, även vid slagtävling, slaggolf, poängbogey och matchspel (men då 

med hålad boll)] över 9-18 hål. 
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Anmälan 
Sker genom att du sänder ett mail till kansliet (info@borasgolfklubb.se) eller vid ett 
besök ute på klubben – då sker anmälan vid kansliet. 
 
Avgift 
Att spela Borås GK Eclectic 2020 kostar 100 kr/person och klass/tee. 
 
Startavgiften ska vara betalad till kansliet före det att man går ut på första rundan där 
man (du) vill kunna registrera ett eller flera resultat. 
 
Om du sedan vill vara med i avslutningen och äta en bit mat i samband med 
anslutning till densamma (om vi då får spela och vara tillsammans m.h.t. Covid-
19/corona- utvecklingen) tillkommer 150 kr för mat med måltidsdryck. 
 
Avslutning med finalspel och middag: 
2020 års Eclectic avslutas lördagen den 10 oktober med en gemensam runda 
(Sällskapspel eller singeltävling) och därefter middag med prisutdelning (om det är 
tillåtet, då), som då – preliminärt sker samtidigt som en klubbafton avses ordnas då. 
Preliminärt sker första start från kl. 11:00--12:00 (beroende på hur många som är 
med och spelar då). 
 
Har du frågor: 
Frågor ställs till Lars Åslund. 
(via sms - mobil: 072-7105010 eller via mail till: lars.aslund@hotmail.com) 
 
 
Välkommen med din anmälan och spela 2020 års Eclectic. 
Lars Åslund och Magnus Dise 
(Tävlingsledare - Krögare) 


