
Hej 

Information inför Veterantouren 2021 (60+)

Detta är ett nyhetsbrev riktat till alla veteraner herrar som är födda 1961 eller tidigare som har
hcp 54 eller lägre.
De personer som inte har e-postadress får detta nyhetsbrev via vanligt brev.

Veterankommittén har som vanligt förberett 2021 års Veterantour. 

MEN!!!  MEN!!!

Nu har Corona-viruset inneburit att en stor del av våra veteraner belagts med utegångsförbud
(satts i karantän). I skrivandes stund har vi ingen information hur länge vi är smittosamma och
måste vara försiktiga.
De som fyller 80 år och äldre har fått möjlighet att boka tid för vaccination. När vi övriga 60+ 
får boka tid är ovisst. Det råder fortfarande brist på vaccin.
För närvarande råder tävlingsförbud enligt SGFs rekommendationer.

Vid Vetrankommitténs möte 9 mars beslöts att inte starta någon Vårtour innan alla har fått sin 
vaccinspruta. Klubbens ordförande och VD var delaktiga i beslutet.

Veterankommittén har därför beslutat att vi inte skall ha något Upptaktsmöte  i april.

När vår tävlingsverksamhet kan starta är osäkert, Vi följer bl.a. SGFs- och Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer. Vi följer dagsläget mycket noga och tar nytt beslut 15 april.

Vi är väldigt måna om att vi inte skall vara orsak till att sprida virussmittan i vårt gäng. Det är 
ju stor risk att det blir lite folksamlingar i klubbhuset och runt putting-green där eventuell 
smitta kan spridas. Vi måste även skydda våra tävlingsledare som gör det möjligt att 
genomföra tävlingsprogrammet.

När det är dags att tävla kommer ni att se anmälningssystemet i ”Min Golf” och ett nytt 
nyhetsbrev riktade till Er kommer att sändas ut.

Mer information kommer i april om och när tävlingarna kan komma igång. Vi kommer att 
informera på IGKs hemsida när det går att anmäla till tävlingarna.



När vi väl kommer igång gäller följande:

Om vi får vårt vaccin kommer Tävlingsprogrammet att omfatta en Vår- och en Höstomgång 
som innehåller 8 deltävlingar var varav 2 partävlingar. 6 av tävlingarna räknas in i Order of 
Merit.

Starttiderna för våra tävlingar varierar. Tävlingarna spelas på måndagar. De flesta tävlingar 
startar runt kl 08.00, i september startar tävlingarna runt kl 9.00. Så kolla noga när ni anmäler 
er.

Vi kommer att ha några veckors uppehåll i juli.

Lottning kommer att ske i 3-bollar var 10:e minut.

Veterankannan kommer att genomföras på Ängen. OBS! Anmälan och betalning sker i ”Min 
Golf”. Vi kommer att tidigarelägga anmälan till Veterankannan. Tävlingen kommer att ha en 
Huvudklass och en Tröstklass. De som blir utslagna i första match kommer att lottas in i 
Tröstklassen.

På vår hemsida finns inbjudan till veterantävlingarna, tävlingsprogrammet och tävlings-
bestämmelser för 2021 där ni kan läsa om alla tävlingsförutsättningarna. ”Min golf” är även 
uppdaterad med alla tävlingar. Observera att vi har ett nytt WHCP system så därför har vi 
ändrat lite i klassernas hcp-gränser.

Ni som fyller 60 år i år eller inte varit med tidigare år hälsas särskilt välkomna. Det är ett 
trivsamt gäng gubbar som på måndagar deltar i vårt tävlingsutbud.

Välkommen till en ny säsong 2021
Lars-Göran Eriksson 
Ordf. Veterankommittén


