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Eftersom vårupptakten blivit inställd på grund av 
coronavirusets spridning vill vi här informera om Senior60+´ 
aktiviteter 2021. All information finns också på Partille GK:s 
hemsida under Kommittéer/Seniorkommittén. Kontakta 
någon i kommittén om ni har frågor.  

Torsdagsgolf 
Anmälningsavgiften till en tävling är densamma som förra 
året, dvs. 40 kr. Betalning måste göras vid anmälan till 
tävlingen. Har man anmält sig via Golf.se och avanmäler sig 
innan anmälningstiden gått ut så sker återbetalning 
automatiskt för singeltävlingar. För par-/lagtävlingar 
kontaktar man receptionen. Har man betalat i receptionen, 
kontaktas receptionen för återbetalning av pengarna vid 
avanmälan innan anmälningstiden gått ut. 

Årsavgiften är 100 kr och skall betalas innan man startar sin 
första tävling. Betalningen av årsavgiften kan göras antingen 
genom att anmäla sig till tävlingen Senior 60+ Webb betalning 
av årsavgift 100kr, och då görs betalningen i samband med 
anmälan. Det går även bra att anmäla sig och betala i 
receptionen.  
Kom ihåg att Partille GK infört att man ej kan betala med 
kontanter.  
 
Förra året var första året med det nya handicapsystemet. När 
alla tävlingar var spelade så visade det sig att det i genomsnitt 
var en jämn fördelning av antalet spelare mellan klasserna. Vi 
kommer därför att ha samma klassindelning som förra året: 

• Klass A:    +8 – 21,5 

• Klass B: 21,6 – 27,5 

• Klass C: 27,6 – 54,0 



 
 De första omgångarna blev även i år inställda. Den första 

tävlingen, som är en singeltävling, spelas torsdagen den 3 

juni. En komplett spelplan finns på Seniorernas hemsida. Som 

vanligt söker vi tävlingsledare till våra tävlingar. Kontakta 

Marianne Andersson (amarianne501@gmail.com) och 

berätta när du/ni kan ställa upp som tävlingsledare. Det är 

viktigt att vi får tävlingsledare till de första tävlingarna. 

Som tidigare år så har vi så kallade årstävlingar som ingår i 

våra singeltävlingar i form av Eclectic, Klassvis poäng och 

Snittaren. I Snittaren har vi en Dam och en Herrklass. De tre 

bästa i dessa tävlingar vinner pris. 
 

Matchcuper 

Vi har även i år två matchcuper, en singel och en partävling. 

För mer information, läs tävlingsstatuter under seniorernas 

hemsida. Nytt för i år är att anmälningsavgiften skall betalas 

vid anmälan Sista anmälningsdag för dessa matchcuper är 

den 30 maj. 
 

Seriespel 
De som är intresserade av seriespel kan läsa om detta på 

Partille GK:s hemsida under Tävling/Seriespel. Är du 

intresserad av att vara med så kontaktar du den lagledare 

som är ansvarig för det lag du vill vara med och spela i. 

mailto:amarianne501@gmail.com


Vårutflykten 

 Tyvärr blir vårutflykten inställd också i år. 

Utbyte med Stora Lundby 
Även i år har vi utbyte med Stora Lundby GK, Vi spelar hos 

dem den 17 juni och hos oss den 2 september. Det kostar 150 

kr när vi spelar hos dem.  

 


