
INTRESSERAD AV ATT DELTAGA I SERIESPEL LAG H70 ? 

Golfsäsongen 2021 är snart i full sving. Redan är rangen tillgänglig för träning och uppmjukning inför 

stundande spel på vår fina bana. Corona-året 2020 fick vi huvudsakligen nöja oss med att njuta av 

sällskapsspel. I takt med att allt fler under de kommande månaderna blir vaccinerade bedöms 

dessbättre förutsättningarna för att kunna genomföra tävlingsspel i år som goda.  

Seriespelet inom ramen för den så kallade Östgötaserien är redan detaljplanerat och för 

Loftahammar GK lag H70 handlar det om att genomföra åtta matcher (fyra hemma och fyra borta) 

enligt följande spelschema: 

1. Må 3 maj:     Linköping 2      -    Loftahammar 

2. Må 17 maj:   Loftahammar  -   Vadstena  

3. Må 24 maj:   Mjölby 2           -   Loftahammar 

4. Må 7 juni:     Loftahammar   -   Landeryd 2 

5. Må 21 juni:    Landeryd 1       -   Loftahammar 

6. Må 2 aug:      Loftahammar   -   Åtvidaberg 

7. Må 23 aug:    Norrk/ Söderk  -   Loftahammar 

8. Må 6 sep:      Loftahammar    -   Mjölby 1 

Spelformen är matchspel från gul tee eller motsvarande där varje lag deltar med sex spelare. Det lag 

som vinner flest matcher erhåller två seriepoäng. Vid delat antal vunna matcher erhåller båda lagen 

var sin seriepoäng. Därtill noteras respektive lags antalet vunna matcher som en slags målkvot, vilken 

endast har betydelse om flera lag efter genomfört seriespel hamnar på samma poäng. 

Max exakt hcp som får tillämpas är 28. De sex matcherna paras ihop utifrån spelhandicap. Sålunda 

möts i match 1 de två från respektive lag som har lägst spelhandicap, i match 2 de två från respektive 

lag som har näst lägst spelhandicap, osv. Match 1 och match 2 spelar tillsammans i den första bollen, 

match 3 och fyra i den andra bollen, osv. Den första av de tre bollarna slår ut kl. 10.00 om inte annan 

överenskommelse lagen emellan träffats. 

Du som är aktiv medlem i Loftahammars GK, är född 1951 eller tidigare och har ett hcp 30 eller lägre 

samt har registrerat minst fyra rundor 2020 är mycket välkommen att vara med och kämpa i årets 

upplaga av Loftahammars H70-lag. Detta är en rolig upplevelse som inte kostar någonting annat än 

transporten till bortamatcherna. Tveka därför inta att anmäla ditt deltagande som absolut inte 

förpliktigar till att ställa upp vid varje matchtillfälle. 

Anmälan görs på enklaste sätt till undertecknad alternativt 

till Anette i receptionen före 2021-04-01.  

Med förhoppning om att många vill vara med i H70-laget 2021 ! 

Kjell Turesson (lagledare för Loftahammar H70) 

Mobil 076 – 117 80 87, Mail kjell.o.turesson@telia.com 
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