
Seniorgolf Herrar 50+    Regler och "Kom i håg"   2016-04-23 Olle Lindholm 

    uppdaterad efter mötet 22/4 

 

Start torsdag 12 maj .  Anmälan senast onsdag 11 maj kl 23.59 på golf.se  .   Sista tid för anmälan är 

alltid dagen före tävling kl 23.59.  OBS att för golfveckan kan annan tid gälla. 

Spelform      Slaggolf.        Spelaren väljer vid anmälan vilken tee han skall spela från Röd, Blå eller Gul. 

I sammandraget räknas 2 resultat från vardera tee + två valfria. Alltså räknas 8 tävlingar av 18. 

Kanonstart kl 13.00 varje torsdag . 3-bollar i första hand, vid många deltagare 4-bollar. Spelare från 

samma tee lottas ihop i första hand.  Start från hål 1, 2, 3 osv.   2 bollar på vissa hål. 

Alla spelar i en och samma klass. 

Vecka 26 inställt p.g.a. damtävling. Vecka V27 flyttad till fredagen då det blir 2 tävlingar i 1. 

18 tävlingar under säsongen. De 8 bästa resultaten räknas i sammandraget . 

Anmälningsavgift  50:- kontant betalning på plats kl 12.00 till 12.30. Försök  att ha jämna pengar, de 

skall ju betalas ut i priser .   40:- till dagspris o 10:- till sammandraget. 

300:- till 1:a pris och sedan i fallande skala. Lika förra året. 

Vid lika resultat på dagsetapper och i sammandraget gäller spelhcp-regeln. 

Avslutning  den 22 och 23 sep på annan ort med prisutdelning och middag.           Lars Murhèn och 

Jan Hammarin är arrangörer.  Tävlingsdagarna är separata tävlingar och ingår inte i sammandraget . 

Tävlingsupplägg mm kommer senare. 

Golfbil   får användas om spelaren har läkarintyg och är registrerad i GIT. 

 

 

Eclectic        Spelas med "låsta hål" lika förra året.         2 hål från rött+2 hål från blått + 2 hål från gult 

+ 12 fria hål skall räknas.   Man kan alltså ha max 14 hål från samma tee. 

50% hcp reduktion räknas på det spel-hcp från blått som spelaren har efter tävlingen 15 sep. 

Alla spelar i en och samma klass.  

Anmälningsavgift 50:-.  Allt till prispengar.    

Att låsa ett resultat skall ske direkt efter tävling på särskild blankett och signeras av markören. 

Sista anmälningstid är före tävlingen den 2 juni. 


