
Slite Golfklubb 
Veteranerna     
              ÅRSPLANERING 2019 

Till Veteranerna är alla medlemmar välkomna fr o m det år de fyller 60 
 
ONSDAGSSPEL 
190101 – 0331  första start 09.30  
190401 – 0930  första start 09.00 (4 veckor i juli/aug start 13.00)  
191001 – 1231  första start 09:30 
 
 Anmälan på golf.se senast måndag 18.00. Startlista publiceras senast 

tisdag 16.00. För den som inte har tillgång till internet finns möjlighet att 
anmäla sig per tel eller mail till tävlingsledaren. 

 
190515 ingen onsdagstävling pga Gotland Runt den veckan. 
Onsdagarna 190508 och190626 anordnas pga Öppen Veterandag på 
andra banor ingen vanlig onsdagstävling på Slite.  
 
Onsdag  11 september ersätter Öppen Veterandag på Slite Gk den 
vanliga onsdagstävlingen. 
Vecka 51 – vecka 3 anordnas ingen onsdagstävling 
Vid Onsdagsspel på Slite gäller flytande handicapklasser, klass A och 
klass B alternativt för vissa tävlingar herr- och damklass.  
Tävlingsprogram för onsdagstävlingarna där individuellt spel varvas med 
lagspel kommer att finnas separat. 

 
SERIESPEL 

Seriespelet har en ny form i år med spel för alla på en bana i taget. 
Gotska 20/5, När 3/6, Visby 17/6, Ljugarn 19/6, Slite 2/9, Gumbalde 16/9 
(måndagar). Mer info på årsmötet. Lagledare utses senare 

 
ÖPPNA VETERANDAGAR  
190508 Gotska Gk (greensome) 
190611  När Gk (scramble) 
190626  Ljugarns Gk (eclectic) 
190813  Gumbalde Gk (alternativ fyrboll) 
190829  Visby Gk (två spelformer) 
190911 Slite Gk (Mallorca) 

Tid som anges på inbjudan gäller för start och samling. Anmälan på 
golf.se senast en vecka före speldag. Max 144 deltagare. Vid högre antal 
anmälningar står hemmalagets spelare tillbaka. Avgiften inkluderar 
greenfee, lunch och priser. Övrig förtäring står spelarna själva för. 

 
KLUBBMATCH 
 En onsdag i aug/sept  Årligt utbyte med Gotskas veteraner, ”Ryder Cup”  

på Gotska Gk,  
 
VINTERSLAGET 
spelas under 7 individuella onsdagstävlingar, varav de 5 bästa räknas, med början i 
oktober.  Ett vandringspris till herrarna och ett till damerna utdelas. 



MATCHSPEL 
Sliteveteranernas eget matchspel genomförs under maj – september, 
Gemensam start. Priset delas ut på julfesten. 

 
ÖNSKESCOREN 

Veteranernas running eclectic pågår under maj – september. Alla 
spelares bästa resultat på varje hål under 3 poängbogeytävlingar 
kommer att sättas ihop till en ”önskescore”. Ett vandringspris kommer att 
utdelas till den spelare som har den bästa ”önskescoren”. Vanliga 
särskiljningsregler gäller. 

 
SOMMARTOUREN 

Slaggolftävling under tre onsdagar med deltävlingsvinnare och 
sammanlagd vinnare i dam- respektive herrklass. 

 
 
BÄSTA DAM/BÄSTA HERRE    

Två priser för bästa dam respektive bästa herre sammanlagt i 
individuella onsdagstävlingar under året utdelas. 

 
 
REGELKURS 

Ny mycket förändrad regelbok gäller från 2019. Regelutbildning kommer 
därför att erbjudas veteranerna under våren 2019 

 
FESTER 
190802 Sommarfest hålls första fredagen i augusti. Se särskild inbjudan. 

Veteraner och respektive välkomna. 
191206 Jullunch inbjuds till första fredagen i december. Även denna öppen för 

Veteraner och respektive. 
 
 
INFORMATION 
 Information om aktuella frågor som rör Veteranerna, liksom inbjudningar 

till ovanstående aktiviteter, kommer att anslås på Veteranernas 
anslagstavla i klubbhuset. Resultatlistor från onsdagstävlingar och andra 
Veterantävlingar kommer att återfinnas på golf.se och på klubbens 
hemsida under fliken Tävlingar. Resultaten kommer också att anslås på 
anslagstavlan, utsänds per mail till dem som anmält mailadress till 
tävlingsledaren samt skickas i avkortad form till tidningarna. 

  
   
 Gunilla Wigren Dahlin 
 Tävlingsledare 

0498-525 60, 0767152560 
gunillawdahlin@gmail.com  

mailto:gunillawdahlin@gmail.com

