
Tisdagsgubbarna 2020 uppdaterad 
 
Till följd av rådande risk för smitta med coronavirus och eftersom flertalet av oss tillhör minst 
en riskgrupp, har styrelsen beslutat om följande regler för Tisdagsgubbarnas spel tills vidare: 
 
Eftersom vi inte får använda GIT-tävling, måste vi ta till manuella rutiner. 
 
Anmälan till spel görs via mail till tävlingsledaren: 
fredrik.hard@telia.com 
senast kl 14.00 dagen före spel. Ingen anmälan via Min golf. 
 
Startlista skickas ut med mail senast kl 20.00 dagen före spel.  
 
Ingen gemensam samling före första start utan var och en hämtar ett blankt scorekort i lådan i 
gången eller i receptionen och fyller i sitt handicap. Det är viktigt att vi håller våra starttider 
eftersom alla är beroende av varandra. 
 
ALLA FÖR SITT EGET SCOREKORT! Inget byte. Minst en i varje boll för samtligas 
scorer. Använd kulspetspenna inte blyerts och absolut inte spritpenna. Efter ronden 
kontrolleras scorerna, men utan att signera. Tänk på att skriva tydligt. 
 
Den som fört alla scorer på sitt kort noterar namn på övriga i bollen, tar ett foto av scorekortet 
med mobilkameran och skickar bilden till  
fredrik.hard@telia.com 
Enklast är att visa bilden i mobilen och klicka på dela och välja mail. Skicka bilden så snart 
som möjligt efter ronden. Alla sparar därefter sina kort i minst två veckor för att ev. oklarheter 
eller misstag ska kunna rättas till. 
 
Var och en ska sedan registrera sitt resultat själv i Min Golf för att få handicapjustering. Det 
sker inte genom tävlingsledningen. 
 
I övrigt gäller Golfförbundets regler: 
Flaggan ska sitta i hålet under puttningen. Bollen är hålad när någon del av bollen är under 
markytan. Inga bunkerkrattor finns, jämna ut spår med klubba eller fot. Håll avstånd till 
varandra - inga kramar, handhälsningar eller high-five. 
 
Till sist hoppas vi att så många som möjligt kan och vill delta i årets spel trots rådande 
situation. 
 
VÄLKOMNA! 
 


