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1 ALLMÄNNA REGLER 

Deltagande 
Klubbmedlemmar som under året uppnår Veteranstatus, dvs Damer 55+ och Herrar 60+. 

Övrigt 
Eventuella oklarheter och protester i förhållande till fastställda regler handläggs av Veterankommittén. 

Hcp 
Varje spelare är ansvarig för sitt hcp och att rätt värde finns registrerat i GIT. 

2 TÄVLINGSREGLER 

Tävlingsdag 
Vi spelar normalt helgfria onsdagar från sen april till tidig oktober. 

Spelform 
Vi spelar omväxlande slaggolf och poängbogey, alltid 18 hål. Alla tävlingar är ”hcp”-grundande. 

Klassindelning 
Tävlingen spelas i två klasser, A klass och B klass. Hcp-gräns sätts inför varje tävling via GIT som delar 
in spelarna i två lika stora klasser. A klass är spelare med hcp under hcp gränsen och B klass spelare 
med hcp högre hcp gränsen. 

Tee 
Damer spelar från Tee IV och Herrar från Tee III. 
Damer 70+ får spela från Tee V och Herrar 75+från Tee IV. Detta ska anges vid anmälan. 

Anmälan 
Anmälan sker via Min Golf och senast 11.59 måndagen före tävlingen. 
Maximalt antal deltagare är64 st. 

Startlista 
Lottas av Veterankommittén och publiceras på Min Golf senast måndag 23.59. 

Resultatrapportering 
Varje spelare skall efter avslutad rond lämna in ett korrekt ifyllt scorekort. 
Resultatlista publiceras via Min Golf direkt efter avslutad tävling. 

Särskiljning 
Vid lika resultat sker särskiljning enligt 
1. Spelhandicap-metoden 
2. Matematiskt (Sista 36, 18, 9, 6, 3, 1) 

Priser 
De tre bästa resultaten (nettoscore) i varje klass erhåller pris.  
Priserna utdelas i form av fysiska presentkort. 1a pris är 350kr, 2a pris 250 och 3e pris 150 kr. 
Presentkorten kan användas i shopen och hos Pro, bilhyra och Solokort. 
Presentkorten kan dock inte användas till startavgifter. 

Varje vecka lottas också ut två tröstpriser bland övriga deltagare. Tröstpriset är en lunch i restaurangen. 
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3 ORDER OF MERIT 

Alla tävlingar i Onsdagstouren, se undantaget nedan, ingår en Order of Merit-tävling på säsongsbasis. 
I Order of Merit spelar alla i samma klass. 

Placeringspoäng per tävling 

Placering Poäng  

 

 

 
Dina 8 bästa ronder 

räknas in i Order of Merit. 

Etta 10 

Tvåa 8 

Trea 6 

Fyra 5 

Femma 4 

Sexa 3 

Sjua 2 

Åtta 1 

 

 

4 UNDANTAG – SISTA ONSDAGEN 

Sista onsdagen varje månad spelar vi under ’friare former’, t.ex. Bästboll, Scramble eller Mulligan. 
Dessa tävlingar är inte ”hcp”-grundande och ingår inte i Onsdagstouren. 
Anmälningar till eventuella lagtävlingar görs individuellt, Veteranerna lottar lagsammansättningen. 

5 SÄSONGSAVSLUTNING 

Säsongsavslutningen går av stapeln första onsdagen i oktober. 

Vi börjar med en rond ’Tre klubbor och putter’ med kanonstart. 

Denna följs av en gemensam lunch. 
Om du inte deltagit i fem eller flera tävlingar och vill delta i lunchen tillkommer 100kr för lunchen.  

Höjdpunkten blir säsongens prisutdelning med följande priser. 

 Vinnaren av Order of Merit (spelaren med högst poäng) 

 Flitigaste deltagaren 


