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Haga BGK, Norrköping 

 
 

VAR 

Lindö Småbåtshamn, Norrköping 

NÄR 

7-8 augusti 

Lördag: kl 13:00 (3 varv)  

Söndag: kl 09:00 (4 varv) 

STARTAVGIFT  

500 kr för spelare tillhörande klubb i MOS-alliansen 

700 kr för övriga 

100 kr för ungdomar oavsett klubbtillhörighet 

300 kr/lag i lagtävling 

Anmälningsavgiften sätts in på bankgiro 5205-8864 

BOLL 

Endast golfboll. Det är tävlingsarrangören som 

tillhandahåller boll för tävlingen. Vi kommer att 

spela med WL 2 Soft.  

SPELFORM  

7 varvs slagtävling, klasser A-B-U.  

Omlottning ”Ludvika” inför varv 4 och 7. 

Parallell 3-mannalag oberoende av klubb eller klass 

ANMÄLAN  

Senast 5 augusti via HCP online.  

Spelare exkl. ungdomar anmäler sig till klass A eller 

B, som båda är öppna klasser. När anmälan är 

stängd fördelar tävlingsledningen spelarna i två lika 

stora klasser baserat på HCP.  

Deltagare i lagtävling anmäls till tävlingsledningen 

senast 6/8 kl 18:00 

STARTORDNING  

B-U-A 

TRÄNING  

Fri träning 6/8 kl 9:00-21:00 samt 7/8 kl 8:00-12:45. 

Det är också möjligt att träna fritt andra tider, tänk 

på att banorna då är öppen för allmänhet och att 

de har företräde till banorna. 

BOENDE  

https://visit.norrkoping.se/overnatta 

KIOSK OCH FÖRTÄRING  

Kiosk och restaurang finns i anslutning till 

anläggningen. 

www.hamnkrogenlindo.com 

FUNKTIONÄRER OCH KONTAKT  

Anläggning: 076-0468084 

Tävlingsledning: Fredrik Hasselgren, 070-7398032 

Sekretariat: Niclas Nobrant, styrelsen@hagabgk.se 

Domare: Tommy Blixt 

ÖVRIGT  

Tävlingsledningen kommer att genomföra 

tävlingen enligt gällande restriktioner från 

myndigheter. Följ löpande info på hagabgk.se  

Tävlingen kommer att livestreamas på webben. 

CITY GOLF TOUR 2021 

Haga BGK, CGT 4  7-8 Augusti 

Örnsköldsviks MGK, CGT 5 21-22 Augusti 

Sundbybergs BGK, CGT 6 28-29 Augusti 

Sundsvalls BGK, SAGM, CGT 7  3-4 September 

Sundsvalls BGK, Tourfinal   5 September 

https://visit.norrkoping.se/overnatta
http://www.hamnkrogenlindo.com/
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KVALIFICERING TILL TOURFINAL 

Från deltävlingarna kommer 54 spelare att 

kvalificera sig till tourfinalen i Sundsvall 5 

september.  

Kvalifikation enligt följande regler: 

• För att delta i finalen måste spelaren ha 

fullföljt minst två deltävlingar.  

• Spelare 1-5 på raka listan från varje enskild 

deltävling är direktkvalificerade samtidigt 

som spelaren har fullföljt minst en 

ytterligare deltävling i touren.   

• Klassvinnarna – OD, OH, D, H, DJ, HJ i 

SAGM är direktkvalificerade, givet att 

spelaren samtidigt har fullföljt minst en 

ytterligare deltävling i touren.  

• Tourledningen delar ut 4-8 wildcards. Dessa 

wildcards kan delas ut till spelare som inte 

uppfyllt alla krav för att kvala in till finalen 

av någon anledning.  

• Poäng kommer att delas efter placering på 

raka listan i deltävlingar. Efter att 

direktkvalificerade från raka listan, 

klassegrare i SAGM och wildcards tilldelats 

plats i tourfinalen fylls återstående platser 

från tabellen upp till 54 spelare.  

 

 

 

 

 

LÖPANDE TABELLSTÄLLNING 

Spelare som placerar sig på 6-40 plats på raka 

listan på en deltävling får poäng. En 6:e placerad 

spelare får 35 poäng, 7:e placerad 34 poäng och så 

vidare. Den 40:e placerade spelaren i en deltävling 

får 1 poäng.  

SPELFORM TOURFINAL 

Alla deltagare i tourfinalen spelar tre varv, masstart 

utan omlottning. De 16 bästa spelarna går vidare till 

slutspel i form av cup med slagspel. Priser delas 

upp till topp 16.  

PRISPOTT TOURFINAL (Preliminär) 

1:a pris   80 000 kr 

2:a pris  40 000 kr 

3:e pris  20 000 kr 

4:e  10 000 kr 

5-8  5000 kr 

9-16  2500 kr  

Vinstskatt betalas av pristagarna 
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