TÄVLINGAR inom Seniorkommittén (OPAL) 2021:
Vi startar med tisdagstävlingar under april (preliminärt
den 13/4) och tävlar varje helgfri tisdag t.o.m. tisdagen
den 5/10 med undantag för Golfveckan. Preliminärt
tävlingsprogram finns att läsa via hemsidan.
Vi avser att genomföra utbyten med andra golfklubbar
under året (Hulta-Bollebygds GK, Varbergs GK och
Herrljunga GK).
Damerna möter, förhoppningsvis, Herrljunga GK i
matchspel.
Herrarna möter, förhoppningsvis, Varbergs GK i
matchspel.
OPAL Matchcup, singel med hcp, spelas under
perioden maj - september.
---------------------------------------------------------------------Fyrkamp (Bana/GK och datum är ännu inte fastställda).
Deltagande klubbar: Alingsås, Borås, Bredared och Hulta-Bollebygd
Ansvarig ur OPAL för Damer: Wivi Lejemark.
Ansvarig ur OPAL för Herrar: Hans Höglin och Johan Rohdell.
------------------------------------------------------------------------------------

Vi behöver fler tävlingsledare till tisdagstävlingarna.
Är Du intresserad?
Anmäl dig då till: Paul Ericsson: page@telia.com

Är Du intresserad att vara Hålvärd/medhjälpare?
Hör av Dig då till Kurt Carlsson: 070-3422027.

Kolla hemsidan för senaste nytt!
www.borasgolfklubb.se/Medlem/
Kommittéer/Senior-Opal
2021-01-12

VÄLKOMMEN TILL
SENIOR/OPAL:s
GOLFAKTIVITETER 2021
❖ Uppstart av 2021 års säsong, tisdagen den 12 januari
2021.
❖ Regelkurs genomförs på distans under våren. Senare
under våren avser vi ha några utepromenader med
olika teman.
❖ Puttningstävling genomförs ute 2021 (inte inomhus).
❖ Golfspel och tävlingar från april till oktober.
❖ Vårresan, preliminärt tisdagen den 25/5, till
Kungsbacka GK.
❖ Matchcup (singel med hcp) maj - september.
❖ Höstresa, preliminärt, den 7 september 2021.

Golfglädje – spela golf tillsammans
med Seniorerna (OPAL)
SENIOR/OPAL kommittén 2021
Lars Åslund - ordförande
072-7105010
Jan Bech-Sörensen - vice ordf. 070-9204360
Anita Skoglund - sekreterare
073-0398222
Lillemor Lönnström - kassör
070-6333603
Paul Ericsson - tävlingsansvarig 070-5293552
Catrin Hagerskog - ledamot
076-3455328
Lasse Sandklef – ledamot
070-3388799
TÄVLINGAR
❖ Spel på båda banorna.
❖ Tidsstart från kl. 09:00 eller Shotgunstart från kl. 09:30
på tisdagar.
❖ Pris till de bästa i varje klass samt lottade priser (för alla).
Bästa Dam/Herre
❖ 10 bästa resultaten under året (från singeltävlingar, par- och
lagtävlingar).
Singel
❖ Dam- och Herrklass, slaggolf.
❖ Matchcup (Singel med hcp).
❖ Match Damer mot Herrar (en gång/bana).
❖ Eclectic på NB under året.

AKTIVITETER 2021
Inomhus Vi avser även träffas några gånger för umgänge,
såväl ute på klubben som i Borås.
Våren
Regelkurs (10 gånger) med Arne L med start den 26 januari,
genomförs 2021 i digitalt format.
Golfträning utomhus under senare delen av våren. Mer
information kommer om erbjudanden till träning.
Sommaren 2021
Då spelar vi golf …
Hösten/vintern 2021
Höstresa, preliminärt, tisdagen den 7/9.
Utomhus
Då vi inte spelar golf pysslar vi om banorna och området runt
klubbhuset, samt hjälper klubben med andra åtgärder.

Partävling
❖ Alla tävlande i samma klass.
❖ Par/lag- sammansättning genom lottning (mixade lag så långt
som möjligt).
ANMÄLAN
Till våra tisdagstävlingar sker anmälan i terminalen eller via golf.se.
Sista anmälningstid för kommande veckas tävling är, om inget annat
anges, söndag före klockan 23:59. Startlista publiceras senast på
måndagen kl. 17:00. SCOREKORT hämtas ut senast kl. 09:15.
ÅTERBUD TÄVLING
Meddela tävlingsledaren snarast eller ring kansliet 033-250250 den
aktuella tisdagen mellan klockan 08:00 och 08:45.
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