
 

 
 
 
Torsdagsgolfen Jönköpings Golfklubb 2021 

Välkomna till den klassiska Torsdagsgolfen på JGK som är ett perfekt sätt att få kontinuerligt 
golfspel i en härlig social miljö. Vår målsättning är att alla ska trivas och känna sig välkomna! 

Information och tävlingsbestämmelser 
Allmänt 
Första veckotävlingen spelas den 3 juni och den sista torsdagen den 23 september.  

Torsdagsgolfen spelas som slaggolf i 2 klasser med flytande hcp-gräns och är öppen för 
herrar från och med det år man fyller 18 år och med högst Hcp 36,0. Tävlingen spelas alltid 
oavsett ålder från Gul tee. 

Startavgiften är 100 kr/tillfälle varav 60 % går till priser i veckotävlingen och resterande del 
går till Avslutningstävlingen, Order of merit och Running Eclectic. 

Startavgiften betalas före start i tävling med Swish till nr 123 158 8987. 

Alltid anmälan i Bokat.se 
För att vara med i Torsdagsgolfen ska du anmäla dig i Bokat senast onsdagar kl. 13.00. Det 
är bra om du anmäler dig i så god tid som möjligt och du kan alltid ändra din anmälan senast 
fram till onsdagar kl. 13.00. 

För att vara med i Bokat ska du anmäla din e-postadress och ditt golf-id till Bengt Kinell, 
bengt.kinell@telia.com. När du har anmält dig får du ett mejl varje vecka från Bokat där du 
via en länk tackar ja eller nej till veckans tävling. 

Det finns möjlighet att välja starttid i fem olika tidsblock eller egen tid med valfri start och 
partner. Om du väljer att spela på en egen tid måste du skriva detta tillsammans med uppgift 
om bokad starttid som kommentar i Bokat. Din markör måste också alltid spela 
Torsdagsgolfen. 

Det går bra att ha önskemål om block, tidig eller sen start och även om spelpartner. Skriv 
dina önskemål som kommentar i Bokat. Vi försöker i möjligaste mån tillgodose önskemålen. 

Måste du lämna sent återbud eller vill efteranmäla dig efter onsdag kl. 13.00 ringer du till 
Thomas Aspklint 070-636 2095 eller till Jönköpings Golfklubbs kansli 036-765 67 som löser 
detta om det går. 

 

 



 

Lottning och startlista 
Vi gör lottningen i GIT och startlista publiceras i Min Golf senast onsdagar kl. 18.00 och 
starttiden skickas ut per mejl. 

Vi använder alltid Digitala Tävlingsscorekort 

Golfbox är företaget som utvecklar GIT Tävling, de har nu skapat ett digitalt tävlingsscorekort 
som vi ska använda för Torsdagsgolfen. 
 
Du behöver inte ladda ner en separat App utan det som behövs är att spelaren har åtkomst 
till en webbläsare i mobiltelefonen för att få fram scorekortet. Scoren matas in i GIT Tävling 
allteftersom spelaren skriver in resultaten i de digitala scorekortet. En nyhet är att man kan 
se en live leaderboard på webbsidan. 

Ur regelhänseende krävs att minst två spelare i bollen använder sig av digitalt 
tävlingsscorekort. En spelare i en boll kan alltså inte själv föra sin score. 

För att spelaren skall kunna rapportera in scoren så tilldelas varje spelare i startlistan en 
egen scoringkod. Koden och en webbadress får du i ett mail eftermiddag/kväll dagen före 
tävling. Klickar du på länken kommer du direkt in i scoreinmatningen.  

Om du inte har tillgång till länken får du knappa in koden på webbplatsen https://s.golfbox.dk 
Koden består av 7 siffror och är unik för varje enskild rond. Koden kan du alltid få i 
golfklubbens reception som hjälper dig om du har några problem. 

Funktionerna är ganska enkla att förstå men en sak som inte framgår och som är mycket 
viktigt är. När alla i bollen är överens om att rätt score ligger inrapporterad för samtliga 
spelare i bollen ska man avsluta ronden genom att alla spelare logar ut. 

Via länken nedan kan du ta fram manualen för spelare: 
https://help.golf.se/git-tavling/tavling/fore-tavling/installningar-i-tavling/digitalt-
tavlingsscorekort--i-git-tavling/#article-row-info-22770 

Tio håls tävlingar i slutet av säsongen 
I slutet av säsongen spelar vi 10 håls tävlingar vid fem tillfällen den 26/8, 2/9, 9/9, 16/9 och 
23/9. 

Ordinarie block tider 
Block 1 – 07.00-07.25 – Fyra tider 
Block 2 – 13.25-14.08 – Sex tider 
Block 3 – 15.00-15.08 – Två tider 
Block 4 – 15.51-16.17 – Fyra tider 
Block 5 – 16.25-17.08 – Sex tider 

Ändrade block tider på grund av mörkrets inbrott 
Den 5 aug    – Block 4 – 15.42-16.08 – Block 5 – 16.17-17.00 
Den 12 aug  – Block 4 – 15.25-15.51 – Block 5 – 16.00-16.42 
Den 19 aug  – Block 4 – 15.17-15.42 – Block 5 – 15.51-16.25 

 



 

Order of merit – A och B klass 
Årets torsdagsgolfare i respektive klass kommer att utses och beräknas på de 7 bästa 
placeringarna under säsongen enligt ett poängsystem som utdelas i respektive klass enligt 
följande.1=12, 2=10, 3=8, 4=7, 5=6, 6=5, 7=4, 8=3, 9=2, 10=1. Klassindelning A upp till Hcp 
9,9 och B Hcp 10-36. I resultatlistan från GIT kommer ställningen inte att kunna redovisas 
per klass. Vi får nöja oss med att göra en manuell resultatlista efter sista tävlingsdagen den 
25 september där det Hcp som man har vid Avslutningstävlingen styr den slutliga klass 
tillhörigheten. Särskiljning vid lika placering, 1) Lägst spelhandicap, 2) Flest 1:a placeringar, 
3) Flest pall placeringar, 4) Deltagit i flest tävlingar. 

Running Eclectic – A och B klass 
Running Eclectic är ett tävlingsinslag under hela säsongen och uppdateras automatiskt i GIT 
systemet. Tävlingen spelas i två klasser, A upp till Hcp 9,9 och B Hcp 10-36. Eclectic betyder 
att välja ut och det är vad GIT systemet hjälper oss med att välja ut våra bästa resultat på 
varje hål under hela Torsdagsgolf säsongen. För beräkning av Eclectic-resultat använder 
GIT full aktuellt spelhandicap vid aktuell deltävling. I resultatlistan från GIT kommer 
ställningen inte att kunna redovisas per klass. Vi får nöja oss med att göra en manuell 
resultatlista efter sista tävlingsdagen den 25 september där det Hcp som man har vid 
Avslutningstävlingen styr den slutliga klass tillhörigheten. Särskiljning vid lika placering, 1) 
Lägst spelhandicap, 2) Lägst exakt handicap, 3) Deltagit i flest tävlingar. 

Prisbord 
Av startavgiften går 60 % till veckotävlingen och fördelas på 1:an, 2:an och 3:an i respektive 
klass. Priserna hämtas ut i receptionen i form av presentkort på klubben och kan användas i 
Restaurangen, Shopen eller Golfklubben. Priserna kan hämtas ut veckan efter tävlingen. 
40 % av startavgiften i veckotävlingarna går till Avslutningstävlingen, Order of merit och 
Running Eclectic. 

Avslutningstävlingen 
Avslutningstävlingen spelas lördagen den 25 september med shotgun start kl. 09.30. 
Prisutdelning och lunch (hamburgare och öl) i direkt anslutning till avslutat tävling. 
Avslutningstävlingen är öppen för alla som under säsongen spelat minst 6 deltävlingar, vi tar 
inte ut någon startavgift för tävlingen och mycket bra prisbord utlovas. 
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Tävlingsledningen 

Thomas Aspklint  Bengt Kinell   
thomas.aspklint@telia.com bengt.kinell@telia.com  
070-636 2095  073-327 6790  
 
Dan Spjern   
dspjern@gmail.com 
070-773 5560 

 
 
 
 


