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MG Classic i korthet 

• Öppen för alla! 

• Poängbogey, alla ronder är handicapgrun-
dande 

• Vi spelar trebollar så långt möjligt! 

• Lottad startlista främjar variation och nya 
bekantskaper! 

• Enkel och smidig anmälan, via golf.se, 
telefon eller på plats! 
 

Det här är nytt 2017 

• Startavgift 30 GIT-coins! Vi höjer en tia för 
att kunna premiera flera! 

• Eclcectic spelas Scratch! Tävlingen där du 
noterar ditt bästa resultat per hål spelas utan 
handicap! Par ger 3 poäng, Birdie 4, 
Eagle/HIO 5, Bogey 2 och Dubbel 1. Du no-
terar de hål du vill direkt efter rond och kan 
sedan inte ändra! 

• Liksom i fjol kommer vi att köra ett antal 
side-events under säsongen, som Himalayas, 
Tee 61, Tee 47, bästa par-3, bästa par-5 samt 
”Johan Tärnström Challenge”! Datum för 
dessa meddelas under säsongen. 

 

Det är snart dax igen ! 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

Ove Nilsson höll undan! 
Ja, kommer ni ihåg det? I ledar-
bollen spelade Ove taktiskt och 
var hur cool som helst – ända in i 
kaklet. (”Kaklet” här var redan hål 
17. Efter hans par där krävdes 
omöjliga resultat på hål 18 av hans 
motspelare, Kjell Fällström – som 
fick nöja sig med att vinna Order 
of Merit - respektive Curt E 
Gustawson. 
Kavajen var Oves, tillsammans 
med GIT-check och bucklan. 
Starkt, Ove! Håller han för favo-
rittrycket i år, är den stora frågan? 
Många tror det – men har han 
skött vinterträningen? 
  

Vi kör som vanligt poängbogey, 
oftast från gul tee. Order of Merit 
dvs bästa rundan premieras, så 
även bäst ut och bäst hem. Årets 
insats blir 30 GIT-coins. Eclectic? 
Jajamänsan, men med lite nytt 
upplägg. Och så lite hyss, då och 
då.  
I mål är vi måndagen den 25 sep-
tember – låter inte det oändligt 
avlägset? 
I år har vi förstärkt MC Classic-
teamet med Nisse Björkman och 
Kjelle Thorsell. Stabila gossar att 
hålla i handen när GIT-systemet 
går ner vid halvtolvtiden på mån-
da´n . . . . 

Dagens Hjältar! 

  
  
  
 

För va´då?? Jo, för lite kul golf 
på vår härliga Åda-bana tillsam-
mans med likasinnade.  
Måndagen den 24 april startar 
vi alltså årets MG Classic – 
med första boll på tee kl 12 30! 
Då är just Du varmt välkom-
men till MG Classic 2017! 
(Medges att just nu känns det lite 
tjurigt, kamrater. Nordanvinden 
drar vinande utefter ”nian” och 
flingorna hänger i luften – för att 
inte tala om de som ligger på 
marken.) Klubben räknar dock 
iskallt (!) med att i vart fall vi 
medlemmar kan komma ut i 
påskveckan. Härligt! 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 


