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    Trollhättan 9 juni 2021 
Till ** PRO-föreningarna i Norra Älvsborg 
       ** Friskvårdsansvariga i föreningen    
 
Inbjudan till DM- och RM i GOLF som spelas torsdagen den 26 augusti 2021 på 
Herrljunga Golfklubb 
Vi meddelar om det blir några förändringar med anledning av Covid-19. 
 
PRO:s riksmästerskap i golf spelas i år under vecka 34 – där distrikten arrangerar 
distrikts- och riksmästerskap i en och samma tävling i respektive distrikt. 
 
PRO Gäsene och Herrljunga står som arrangör av tävlingen. 
 
Tävlingens första start är klockan 09:30 
 
Tävlingsregler: 
 

• Tävlingen är öppen för alla PRO-medlemmar med max 54 i HCP enligt det 
världshandicap som infördes mars 2020. 

• Tävlingen spelas i en dam- respektive herrklass. 

• Spel sker från valfri tee och skall föranmälas. 

• Distriktsmästerskapet spelas som individuell slagtävling, så kallad slaggolf, 
med handicap. (Efter par + 5 slag plockar man upp bollen och noterar 
resultatet.) 

• Efter slutspelad runda summerar man antal slag och drar sedan ifrån sitt 
spelhandicap. Nettoscoren är den slutliga score som gäller i tävlingen. 

• Riksmästerskapet genomförs ”på papperet” genom att resultatet från de två 
bästa damerna och de två bästa herrarna i distriktsmästerskapet räknas ihop 
och utgör distriktets lagresultat i riksmästerskapet. 

• Svenska golfförbundets regler gäller. 
 
Anmälan 

• Anmälan senast 19 augusti 2021 via GIT eller Herrljunga GKs kansli,  
0513-239 10 
E-post: info@herrljungagk.se! 

• Golf-ID samt medlemsnummer i PRO för 2021 skall anges vid anmälan. 
 
Övrigt 

• Greenfeeavgift: Specialpris 220 kr (som inte går att kombinera med andra 
erbjudanden), Startavgift: 100 kr 

• De fyra distriktsrepresentanterna i riksmästerskapet vinner, förutom äran, 
varsitt presentkort på 500 kr från riksorganisationen. 

• Tävlingen avslutas med prisutdelning 
 
Eventuella frågor: 

mailto:info@herrljungagk.se
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Ulla Franzén, 0730-765660, e-post ullaf47@telia.com  
Jan-Eric Johansson, 0706-910660, e-post jan-eric.j@telia.com 
___________________________________________________________________
___ 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
PRO NORRA ÄLVSBORG 
Ulla Franzén, Jan-Eric Johansson  /gm Lena Hålinder Berglund 
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