
Nystart Gamla Grabbar 2021 

Vi planerar att starta Gamla Grabbars seriespel 15 juni och 

kommer att spela 15 omgångar några  torsdagar är också 

inplanerade. Uppdaterat spelschema finns på hemsidan. 

Vi kommer inte att ta ut någon serieavgift i år men sedvanlig 

startavgift om 20 kronor / omgång . 

För att minimera hantering av kontanter har vi beslutat att 

startavgiften erläggs i förhand för samtliga omgångar  

Anmälan görs genom att swisha 300 kronor till  Bo Lindwall 

på nr 070 261 00 13  

Kan man inte delta i samliga omgångar sker ingen 

återbetalning. 

För att göra scorekortshantering så enkel som möjlig kommer 

endast ett scorekort per boll att presenteras och en av 

deltagarna blir utsedd som lagledare och noterar samtliga 

scorer. Det är endast detta kort som ska lämnas in, övriga 

spelare i bollen kan på eget kort föra sin score för kontroll. 

Digitala scorekort kommer förmodligen att införas till 

säsongen 2022 så ni som vill prova att föra egen score i appen 

OnTag har chansen att prova nu.  

Anmälan till spel görs i GIT och anmälan stänger söndag kväll 

för tisdags-omg och tisdag kväll för torsdags-omgång. 



Första Starttid tisdagar är 0930 och torsdagar 1000 

Gamla Grabbar ser till att ett kort per boll finns på plats  

Spel sker i två klasser A 0-20 resp. B 20,1-36 är ditt 

spelhandicap högre än 36 spelar du på 36, du spelar hela 

serien i den klass du startar och vi räknar de tio bästa 

ronderna. 

Matchspel 

Vi kommer även att lägga upp anmälan till matchspel som en 

tävling i GIT 

Anmälan är öppen till den 1 juli därefter sker lottning 

Startavgiften för matchspel är 100:- enligt beslut på vårt 

decembermöte 2019. 

Avgiften erläggs via swish till Bo Lindwall på nr 070 261 00 13 

märk betalningen med match. 

Är inte avgiften erlagd när lottning sker stryks deltagaren. 

Övrigt 

Vår planerade klubbtävling i Falköping är bokad till den 31 

augusti. Eftersom vi inte tar ut någon serieavgift i år 

tillkommer en avgift för denna tävling, exact belopp 

återkommer vi till. 



Avslutning med prisutdelning här får vi återkomma med 

besked senare under säsongen, men är planerad att 

genomföras 30 september. 

Lycka till med spelet hälsar GG-kommittén 

 


