Bästa GolfGillare
30.4.2020

Golfklubben Golfgillarna är en del av Handelsgillets verksamhet.
Som klubbansvarig har jag diskuterat med
vår styrelseordförande Christian Borenius om läget.
Christian Borenius är också en aktiv Golfgillare.
Vi är båda av samma åsikt. Vi har ett stort ansvar.
Vi följer myndigheternas och Golfförbundets direktiv och rekommendationer och
väntar ett par veckor före vi gör beslut om junispelen.
Kopierat från kansliets e-post 16.3.2020:
För att undvika smittorisk med hänvisning till coronaviruset covid-19 har Handelsgillets i
Helsingfors rf:s styrelse fattat beslutet att alla Gille-evenemang och resor under våren
2020 tills vidare skjuts upp. Detta gäller även Handelsgillets klubbars inplanerade
evenemang och resor under våren 2020
vilka följaktligen också ska inhiberas eller skjutas upp tills vidare.
Ni som klubbledare ansvarar för att informationen når era respektive klubbars medlemmar,
på föreningens webbplats publiceras endast allmän info.
Vi var 51 anmälda till säsongöppningen den 18 mars,
två veckor före anmälningstiden gick ut.
Tekniska Salars reservation avbokades samma dag.
Klubbledarna fick ovanstående meddelande från kansliet.
Säsongöppningens program skulle ha varit intressant och informativt.
Spelplanen och Nya webben
Spelplanen har en egen flik här på webben. Klubbarnas nya webb har samma design som
Handelsgillets och de andra klubbarnas. Hoppas ni gillar Golfgillarnas nya "kanal"? Det
finns ännu begränsningar men vi utvecklar och förbättrar webben an efter.
Vi tar gärna emot idéer och förslag.
Den viktiga anmälningsmodulen har tydliga instruktioner. Första tävlingen i Pickala skulle
ha varit tisdagen den 28 april men på grund av smittofaran har vi inhiberat alla
tävlingar till slutet av maj. Flera klubbar tillåter redan spelgrupper med fyra på samma
tee men vi hör till riskgruppen och följer myndigheternas direktiv och instruktioner.
I år hade vi fem nya banor, som vi inte spelade på senaste år. Två av dem, Hangö och
Tapiola, föll nu bort på grund av coronaviruset, men tre är ännu på startlistan. Vid valet av
banor hade vi som kriterier, enkäten, avståndet och priset.
I alla tävlingar ingick och ingår lunch och rangebollar.
Medelpriset var 54 euro och högsta priset är 60 euro.
Litet extra för oss alla, men speciellt för dem som spelar för Veteranpokalen.
Alla spelar med bil utan extra kostnader på en av de nya banorna, Pickala Forest.

Hur spelar vi 2020
Enkäten talade för att spela som förut.
Skötselavgiften avslöjade redan i februari att GG-touren fortsätter i två grupper.
Tillsvidare har vi fått 131 inbetalningar, samma som föregående år.
Den ”röda” gruppen är nu större än den ”gula”. Kan vi dra några slutsatser?
Alternativet till delningen röda-gula skulle ha varit en grupp.
Vid anmälningen skulle var och en ha valt det tee han då vill spela från.
Slopen från olika teen skulle ha korrigerat spelhandicapet och alla skulle ha varit likställda
på de olika banorna oberoende från vilket tee de skulle ha spelat.
Om Veteranpokalen spelas samtidigt som GG-touren på Pickala,
från gula eller röda teet enligt eget tidigare val.
Vi spelar också i år slagspelstävlingar, maximi antal slag. Alla slår ut från ”blåa” teet.
Mästerskapet och Gillepokalen spelas på Ringside.
Blue Invitational skulle ha spelats som Best Ball.
På grund av det osäkra läget kan vi inte spela Blue Invitational i år.
Om det är möjligt att spela så spelas 9.6. som vanlig GG-tour.
Totalt skulle det ha varit 20 tävlingar och en 3 veckors paus.
Tävlingsinbjudan
Jag blev kontaktad på hösten, refererad till GG order-brev från 2013 och SGLs
Kilpailukäsikirja "kilpailukutsu". Något som jag också hade saknat.
På vår tävlingsinbjudan är information om våra tävlingar.
Bekanta dig med tävlingsinbjudan på webben, på "Anmäl dig".
Tävlingsinbjudan från senaste höst är korrigerad på grund av Världshandicapsystemet
(WHS) och prisbelöningarna. Högsta spelhandicapet är nu 54 och man får inte ett
scratchresultat om man använder maximi antal slag i våra slagtävlingar från blåa teet.
Inhibering av minst fem GG-tourtävlingar förorsakar mera förändringar.
Enkäten 2019 och Golfresan
Ett sammandrag av höstens enkät finns här på "Aktuellt" och på fliken Diverse.
85% av svaren på enkäten var mer eller mindre intresserade av en
gemensam golfresa. Trots det var inte intresset stort?
Det kräver mycket arbete och justeringar
för att hitta ett paket och en tidpunkt, som passar de flesta av medlemmarna.
Vi är tacksamma för feedback angående golfresor i framtiden.
Prisen 2020
Mera bollar för vinnarna på tävlingarna.
Nu belönas också scratch vinnaren med bollar i alla tävlingar.
Tidigare har vi prisbelönat de tre bästa i båda grupperna på säsongavslutningen.
Utan inhiberingar skulle det ha varit totalt 882 bollar över 200 st mera än tidigare
och totalt 58 goda drycker lite mera än tidigare.
Med mindre kostnader. Klubbens ekonomi är i ypperligt skick.

Golfseniorförbundet
Golfseniorförbundets medlemsavgift är 25 euro/år.
En av de mest lockande fördelarna är spelrätten på 38 banor runt om i Finland.
För att kunna utnyttja Golfseniorförbundets spelrätter måste man ha
en egen giltig spelrätt på någon golfklubb, som är medlem i
Suomen Golfliitto
Ronderna kostar bara 20 euro.
Spelrätterna varierar från två till åtta per bana och är mycket använda
så det gäller att reservera i god tid.
Flera spel på samma bana har begränsningar men det är ett billigt sätt att spela med
bekanta, om man inte har en gemensam klubb att spela på eller
att bekanta sig med banorna runt om i Finland.
Vi kommer i år att tävla på tre av dessa 38.
Villkor, banorna, information och andra förmåner på webben
Suomengolfseniorit.fi.
För att kunna delta på senior tourerna måste man vara medlem i Golfseniorförbundet.
Tourerna passar för många av oss.
Om du är osäker kan du börja med distrikt-touren.
Den spelas som slagspel med handicap.
De två huvud tourerna spelas som slagspel utan handicap i scratch.
Åldersgränsen är från 50 uppåt.
Intressantare tourerna för oss är M60, M65, M70 och M75 år fyllda.
Dessa tourer spelas som slagspel i scratch
men samtidigt får man också ett handicapresultat.
Europamästerskapen för seniorer spelas både i handicap och i scratch.
Åldersgränserna är fyllda 55 och 70 år.
Vi har en GolfGillare som spelat i landslaget, kanske vi ser någon annan i framtiden.
I år spelas inte Europamästerskapen och senior tourspelen är inhiberade till slutet av maj.
Om fortsättningen meddelar förbundet senare.

Hur räknar jag mitt handicap och vad är WHS
Hur räknar jag mitt handicap i år? Helt enkelt, jag behöver inte,
it-systemet gör det automatiskt.
Alla medlemmar i någon golfklubb har nu ett korrigerat handicap och alla klubbar i
världen är med eller kommer med i Världshandicapsystemet med slopade banor.
Ditt handicap är jämförbart oberoende var du spelar.
World Handicap System togs i bruk i Finland den 19 februari,
i Sverige några dagar senare.

Allt baserar sig på de 20 sista registrerade ronderna och medeltalet av de åtta
bästa. Det äldsta resultatet faller bort när du registrerar ett nytt resultat.
För mig var de åtta bästa ronderna i medeltal över 36 poäng,
trots det steg handicapet med 0,2?
Bättre att koncentrera sig på golfen. Markera alla slag och straff.
Systemet tar hand om handicapet.
Efter en GG-tävling registrerar klubbarna automatiskt våra resultat och vi har ett nytt
handicap genast efter midnatt.
Tidigare steg handicapet inte över 36 men nu är maximala handicapet 54 och motsvarar
vår varierande spelstandard. Därför har vi nu i våra tävlingar maximala handicapet 54.
Handicap beräkningen görs inte mera som poäng utan som slag, under eller över ditt
par. Ditt par + två är samma som noll poäng tidigare.
Fast vi markerar slag
spelar vi och kan spela poängbogeytävlingar och får också ett poängresultat.
Om du spelar en sällskapsrond, som du vill registrera,
så behöver du inte anmäla det i förväg.
Granska bara ditt spelhandicap från slopetabellen,
meddela markören att du spelar enligt reglerna,
registrera ronden helst under samma dag,
systemet beaktar vid midnatt om banan var svår eller lätt den dag du spelade.
Hur de andra har spelat samma dag inverkar på ditt resultat
från -1 till +3 (PCC), men oftast (ca 80%) inte alls.
Handicapronderna kan vara som kortast 9 hål.
Olika hcp-grupper finns inte mera så alla kan spela och registrera också 9 håls ronder.
Du kan registrera 9 och 18 håls ronder
och ronder från 10 hål till 17 hål i spelad ordningsföljd.
Godkända spelformer är slagtävling, poängbogey och maximi antal slag,
men endast om ronden är spelad enligt golfreglerna.
Om du spelar en topprunda som motsvarar 43 poäng eller mera
kommer justeringar med i bilden. Om du registrerar flera dåliga ronder
finns funktionen ”cap” som bromsar in höjningen eller
möjligen stoppar den helt.
Om du vill fördjupa dina kunskaper kan du gå in på
Suomen Golfliittos eller Svenska Golfförbundets webb.
Hoppas vi får trots allt njuta av golf i trevligt sällskap och i vackert väder i år också.
Med vänliga hälsningar
Johan Bergström
Klubbledare

