Kamrater!
Information 2 2021-04 19 inför Veteransäsongen 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.
Det råder fortfarande tävlingsförbud enligt SGFs meddelande den 19 april och förbudet varar
till den 16 maj. Nytt meddelande från SGF kommer den 26 april.
Vid Vetrankommitténs möte 15 april beslöts följande:
- Veterankannan betraktas som tävling och genomförs när SGF ger klartecken för tävlingar..
- Vårtouren ställs in
- Ny Veterantour införes som en utökad Hösttour med start tidigast 14 juni.
Klubbens ordförande och VD var delaktiga i beslutet.
Veterankannan
Tävlingen är sedan ett par veckor öppen för anmälan. Sista dagen att anmäla sig är den 10
maj. Om du går in på IGKs hemsida och väljer ”Tävling” så hittar du länken till anmälan.
Vi kommer att göra Matchstegen direkt för att så fort som möjligt starta spelet när SGF och
klubbens ledning ger tillstånd. Vi lägger ut en nyhet på hemsidan samt sänder e-post till alla
deltagarna när det är dags.
Du kan läsa tävlingsbestämmelsen på Veteranernas hemsida där du även kommer att se
spelschemat. Motsvarande kommer också att finnas på veteranernas anslagstavla i herrarnas
omklädningsrum.
Veterantouren
I bästa fall kommer Veterantouren att omfatta 12 tävlingar med start tidigast 14 juni.
Det blir 9 singel och 3 partävlingar samt avslutning den 27 september. Bästa poäng från 9
tävlingar kommer att ingå i Order of Merit.
Vi kommer att utöka startfältet till max 120 deltagare vilket kan medföra att vi tidigarelägger
starten till klockan 7:00.
Följ anmälningsläget på hemsidan under fliken ”Tävling”.
Tävlingsbestämmelserna läser du på VKs flik på hemsidan.

Av säkerhetsskäl är planeringen att du hämtar ditt scorekort ute på terrassen och sedan
lämna resultatet i brevlådan bredvid Tävlingsexpedition. Vi tar sedan hand om korten när alla
spelat färdigt och därefter registrera resultaten i GIT. Den här hanteringen kan innebära att du
inte kan läsa resultatlistan förrän dagen efter tävlingen. Men vi tror att den här hanteringen är
Coronasäker.
För att säkerställa att rätt resultat registreras måste samtliga i bollen notera hål för hål för alla
spelare.
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.

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

