Regler för onsdagstävlingarna 2021

(Länk 3)

Klassindelning
A-klassen: Hcp 0 – 23,9
B-klassen: Hcp 24,0 – 54,0
Spelare med Hcp 36,0 – 54,0 är välkomna att delta men tilldelas
då spelhandicap 36,0

Spelform
Singel – slaggolf över 18 hål med handicap.
Fritt val av tee för samtliga utifrån gällande sl
petabell.
D.v.s.
Herrar tee 54, 50 och 46
Damer tee 50, 46 och 39
Oavsett ålder.
Val av tee sker vid anmälan!
Seniorernas Order of Merit
A-klassen spelar om Rikard Sundblads vandringspris
B-klassen spelar om Lars Lindegrens vandringspris
Richard Olovssons vandringspris (nytt från 2020)
tilldelas bäste dam och bäste herre oavsätt klass
Deltagare
Öppen tävling (deltagare från andra klubbar är välkomna)
Gäster betalar gällande greenfee + tävlingsavgift 50:--.
Deltagare från andra klubbar ingår inte i Order of Merit.
Poängberäkning
Vid varje speltillfälle gäller:
Placering 1 ger 30 poäng, 2 ger 25 poäng, 3 ger 22 poäng, 4 ger 20 poäng
Placering 5 – 23 minskar med 1 poäng i fallande skala
10 av säsongens tävlingar kommer ingå i Order of Marit.
De 15 med mest samlade poäng i varje klass erhåller pris vid avslutningen
Spelare behåller sin klass under säsongen även om handicapet ändrats.
D.v.s om du börjar i A-klassen och höjer dig till 24,0 kommer du ändå

spela i A-klassen säsongen ut.
Anmälan
Sker via Golf.se eller kansli, senast kl 12:00 dagen innan tävling.
Startlista
Starttid meddelas via e-post samt att startlista finns på klubbens
anslagstavla från 15:00 dagen innan tävling.
Möjlighet till tidig eller sen start finns normalt inte.
Den som behöver golfbil bokar den genom klubbens
kansli.
Återbud
Återbud meddelas till någon av tävlingsledarna.
Startavgift
Betalas på tävlingsdagen med swish eller kort
Resultatlistor
Finns på Golf.se och på klubbens anslagstavla
Priser
De 3 främsta i varje klass erhåller priser.
(Under pandemin hålls inga gemensamma prisutdelningar,
Priserna hämtas ut vid nästkommande tävling)

