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Varje onsdag t.o.m. vecka 36 spelar vi en Order of Merit-tävling där de 48 
bästa kvalificerar sig till en final i september. Spelform är slaggolf och 

startavgift 50:-. Du bokar starttid själv och spelar med valfri medspelare.
Onsdagsgolf #1

Välkomna till en ny tävlingssäsong på Norrköping Söderköping GK! 

Anmälan till alla tävlingar sker på Min Golf som ni hittar inlogg till på golf.se eller på 
www.nsgk.se.  

Klingabanan Hylingebanan
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25/4

* Hylinge Masters  
2017

Öppen slaggolf-tävling för alla i tre lika stora klasser, men där de som vann en 
tävling på Hylinge säsongen 2017 (lista i klubbhuset på Hylinge), spelar om 

särskilda priser.

* Klingatouren #1 En tävling med A- och B-klass med spelformerna slagtävling respektive 
slaggolf. Klingatouren spelas över fyra tillfällen med en avslutande final.

  *Äkta Makar Tävling En tävling för äkta makar/sambo. Två handicapklasser, spelform är 
foursome slaggolf.

* Två Generationer En lagtävling för två generationer, där ett led kan vara överhoppat - 
farmor kan exempelvis spela med ett barnbarn. Spelform foursome.

* Korthålstävling Korthålstävling på Hylinges hål 19-27. Två varv med nio par 3-hål på en 
helt ombyggd bana, kanonstart. Slaggolf eclectic. Max 72 deltagare.

* Klingatouren #2 En tävling med A- och B-klass med spelformerna slagtävling respektive 
slaggolf. Klingatouren spelas över fyra tillfällen med en avslutande final.

* Flaggtävling Flaggtävling på Nationaldagen, slaggolf. Spelaren placerar en 
medhavd flagga där bollen har hamnat, när ens erhållna slag är slut.

* Utmana Pro’na En tvåmanna-scramble, där alla lag tävlar mot Peter och Pierre. Deltagarna köper 
ett presentkort, slår man Hylinges pro’s dubblas presentkortens värde.

Kanalmatchen
Kanalmatchen är en matchspelstävling mellan de jämnstora lagen Nord och Syd 
(om kanalen). Byte av lag kan förekomma beroende på antal per lag. Tävlingen 

avslutas med en fest på kvällen i Bistro Hylinge.

KM
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* Vinnare av tävling/klass är kvalificerade till NSGK Masters lördag 13 oktober.
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10/6 * Bästboll Dam En bästboll poängbogey-tävling öppet för damer. 

SGF Senior Tour H50 En deltävling i H50-seniorernas svenska tour. Slagtävling scratch 
med 18 hål lördag och 18 hål söndag.
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* Östgöta Junior 
Open

En stor juniortävling i JMI-serien. Kom ut och titta på 
klubbens tävlingsjuniorer och framtidens stjärnor.

* 6+6+6
En partävling som inleder Golfveckan 2018. Första sex hålen spelar man 

foursome, nästa sex hål spelar man bästboll och sista sex hålen spelar man 
singel. Lagets fyra delscorer över sex hål summeras. Löpande start.

* Golfhäftet Trophy En greensome-tävling med Golfhäftet som arrangör. Kanonstart. 
Bästa laget får spela final på Bro Hof Slott GC.

* Kontorab Open
En ny singeltävling, spelformen är slaggolf. Tävlingen kan också 

kombineras med Hylinges onsdagsgolf, som spelas på Klinga denna 
vecka. Löpande start.

* 3-Scramble En scrambletävling i två-mannalag. Kanonstart.

* Golfhuvudstaden 
extra allt

En scrambletävling i två-mannalag. Två bästa lagen till 
finalspel i Halmstad. Kanonstart. 

* Big Travel 
En rumble-tävling i lag bestående av fyra spelare. Hål 1-6 väljer man den 
bästa, hål 7-12 de två bästa, hål 13-17 de tre bästa och slutligen hål 18 alla 

fyra spelares resultat. Spelform poängbogey. Löpande start.

NT-golfen Kval 1
Sveriges största lagtävling på en och samma klubb. En 

foursometävling med kvalificering till NT-golfens final, dit de 20% 
bästa lagen går.

NT-golfen Kval 2
Sveriges största lagtävling på en och samma klubb. En 

foursometävling med kvalificering till NT-golfens final, dit de 20% 
bästa lagen går.

NT-golfen Kval 3
Sveriges största lagtävling på en och samma klubb. En 

foursometävling med kvalificering till NT-golfens final, dit de 20% 
bästa lagen går.

NT-golfen Kval 4
Sveriges största lagtävling på en och samma klubb. En 

foursometävling med kvalificering till NT-Golfens final, dit de 20% 
bästa lagen går.

* Klubbmästerskap
På lördagen avgörs KM för yngre åldersklasser med 36 hål på 

Klingabanan. De som önskar kan spela vidare i rond 3 i ”stora KM” på 
söndagen. Inget handicap, spelform scratch. 
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NT-golfen Kval 5

* NT-golfen Final Final i NT-golfen för alla kvalificerade lag. 

* KM Foursome Klubbmästerskap i foursome. Spelas på Klingabanan utan handicap.

Klingatouren #3
En tävling med A- och B-klass med spelformerna slagtävling 

respektive slaggolf. Klingatouren spelas över fyra tillfällen med en 
avslutande final.

* Hickory KM Klubbmästerskap i Hickory över 18 hål. Hickorygolf är spel med 
klubbor som är tillverkade före 1935.

* KM Äldre 
Åldersklasser

Klubbmästerskap för äldre åldersklasser utan handicap. Första 
dagen spelas på Hylinge och andra dagen på Klinga. 36 hål.

* Nationell Damdag En singeltävling för damer med spelform slaggolf.

* Putt-KM Norrköping Söderköping GK:s första Klubbmästerskap i puttning. 
Kval på Klinga och Hylinge på förmiddagen och final på Hylinge.

Klingatouren #4
En tävling med A- och B-klass med spelformerna slagtävling 

respektive slaggolf. Klingatouren spelas över fyra tillfällen med en 
avslutande final.

* Onsdagsgolfen 
final

En tävling som går över hela säsongen på onsdagar där man 
kvalificerar sig via veckotävlingarna. De 48 bästa i Order of Merit 

spelar 27 hål.

* Järnslaget En tävling där man får spela med enbart tre klubbor, två 
järnklubbor och en putter. En singeltävling med spelform slaggolf.

* Däckcenter Cup En individuell tävling med A-B-C-D klass. Kanonstart. Spelform 
poängbogey.

* Klingatouren final Final i Klingatouren. Man kvalificerar sig under året via 
deltävlingarna. 

* Kavajgolfen
En individuell herr-tävling över 27 hål som avslutar tävlingssäsongen på 

Klingabanan. Man får bara tillgodoräkna sig 12.0 i handicap men får ställa upp 
med högre handicap.
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Sveriges största lagtävling på en och samma klubb. En 
foursometävling med kvalificering till NT-golfens final, dit de 20% 

bästa lagen går.
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* Greenkeepers 
Revenge

En nyhet från våra banarbetare. Dom sätter upp en rolig tävling 
med tuffa utmaningar och häftiga hålplaceringar. Individuell 

tävling med spelform slaggolf.
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* NSGK Masters
Öppen slaggolf-tävling för alla i tre lika stora klasser, men där de 
som vann en *-markerad tävling på NSGK säsongen 2018, spelar 

om särskilda priser.
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Vill du hjälpa oss under tävlingssäsongen 2018? Vi söker alltid medlemmar som vill 
lära sig mer om tävlingsverksamheten. Om du vill hjälpa till, tveka inte att höra av 

dig till oss i Tävlingssektionen på Norrköping Söderköping GK.  

Börja med att skicka ett mail till filip@nsgk.se så berättar vi mer! 

För mer information om alla tävlingar, gå in och läs på www.nsgk.se/
tavling eller logga in på Min Golf.
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