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Onsdagsgubben/gumman år 2019 

En herrklass och en damklass. 
 

Bestämmelser 
 

 
1.  Tid Onsdagar med start 07:00 – 12:30.  Första tävling 8 maj. 
                              Starttider 8 - 10 min. mellanrum. Beroende av deltagarantal. 

 

2.  Deltagare  Herrseniorer och damseniorer 60 år eller äldre med högst klubbhandicap. En 

herrklass och en damklass. 

 

3.  Anmälan  Anmälan sker via ”Golf.se  (min golf )”  t.o.m.  måndagar kl 10.00. 

      Startlista publiceras i Golf.se senast tisdagar kl. 12.00. 

      Ange vid anmälan tidig eller sen start samt behov av golfbil. 

  Herrar 70+ kan välja röd tee. Damer 70+ kan välja orange tee om bansträckningen 

medger. 

  Vid överanmälan gäller anmälningsordning. 

 

4.  Tävlingsform Slaggolf. 

 

5   Startavgift     250 kr för hela säsongen som betalas via kansliet (kort eller swish) (ange O-

gubben/gumman). Kvitto redovisas till tävlingsledningen Alternativt 40 kr för 

enstaka tävling som betalas kontant till tävlingsledningen. 

 

6.  Tävlingen  Omfattar onsdagar vecka 18-37, ca 17 tävlingar (se separat tävlingsprogram.) 

 De åtta bästa resultaten under perioden räknas i tävlingen. 

 

7.  Klassindelning En herrklass och en damklass. Gemensam lottning. 

 

8.  Poäng  I varje enskild klass: 

  1:a plats 20 poäng, 2:a plats 15, 3:e plats 14, 4:e 13 osv. ner till 16:de plats som ger 

1 poäng. Övriga deltagare får 1 poäng.  

   

9.  Priser  Gemensam prisutdelning i anslutning till höstavslutningen. 

 

10.  HCP  Alla ronder räknas som Hcp-grundande tävlingsrond.  

  GIT-systemet genererar Hcp-rapportering.  

  Skriv tydliga scorekort. Scorekort lämnas in även om du bryter tävlingen. 

 

11. Speltempo  OBS! ”Ditt” speltempo påverkar alla efteråt startande.  

  Tips!  Du behöver inte stressa men tänk på följande: 
 Håll position efter framförvarande grupp, kommer Ni efter gå i kapp. 

 Gå snabbt av green och kom snabbt till utslag, skriv senare. 

 Slå alltid en provisorisk boll vid tveksamhet. 

 Paus, max 5 min, efter 9 hål är en trivselfråga. 

 Bra speltempo gläder alla även de som startar senare. 

 

 För Seniorkommittén 

 Hasse Eriksson  070-485 88 11 


