Onsdagsgolfen 2019
I år kommer onsdagsgolfen att spelas gemensamt för damer och herrar i en klass. Den
kommer liksom tidigare år att arrangeras av ideella krafter med bistånd av våra sponsorer.
Vi ser gärna att traditionen fortsätter och onsdag är speldag.
Regler
Tävlingen startar onsdagen den 8 maj 2019. Kvalspelet avslutas onsdagen den 4
september 2019. Final lördagen den 7 september 2019. Onsdag 24 juli (golfveckan) spelas
ingen onsdagsgolf. Start från både 1:a och 10:e tee är tillåtet.
Tävlingen är en öppen tävling för damer och herrar med officiellt handicap. Gäster får
deltaga vid erläggande av startavgift och tävlingsgreenfee. Tävlingen spelas enligt ”regler
för Golfspel” samt de lokala regler som klubben anslagit på anslagstavlan vid 1:a tee.
Spelformen är slaggolf med full handicap. Herrar +75 får spela från röd tee. När banan är
slopad får damer +70 spela från orange tee. Såväl spelare som markör måste vara med i
tävlingen.
Anmälan
Anmälan görs i startboden på anmälningslista. Där finns även scorekort. Starttid ska
bokas. Startavgiften är 50 kr och skall betalas innan start. Det går även att swisha
pengarna (till 0739 250 800). Markera därför på anmälningslistan med ett kryss om du
betalar kontant eller swishar din avgift. Du som betalar kontant, tänk på att ha jämna
pengar och glöm inte att skriva namn på kuvertet som du lägger i postlådan.
Efter avslutad golfrunda läggs scorekorten i därför avsedd postlåda i startboden.
Namn, Golf ID, exakt hcp, tävlingsdatum. Läsligt tack! Tävlingsledning äger full rätt
att diskvalificera kort/spelare som inte är komplett ifyllda och signerade. Vid lika resultat
gäller spelhandicap-metoden och därefter den matematiska metoden.
Priset till veckans vinnare finns för avhämtning i receptionen påföljande vecka. Till den
som vinner serien totalt utgår ett speciellt pris.
Onsdagsgolfen är en handikappgrundande tävling vilket innebär att varje rond som spelas
kommer att noteras i datasystemet GIT genom tävlingsledningens försorg. Handicapen
justeras med automatik.
De 10 bästa i deltävling får poäng i fallande skala enligt följande: 30, 25, 22, 19, 16, 14,
12, 10, 8, och 6. Från och med plats 11 får alla 5 poäng. Resultaten finns på Min golf och
både resultat och serietabell redovisas på klubbens hemsida.
Vid diskvalifikation utdelas inga poäng.
Fusk mot golfreglerna eller fel ifört scorekort medför diskvalifikation. Den som bryter
tävlingen oavsett orsak diskvalificeras.

Finalen
De tjugo bästa efter sista tävlingsdagen den 4 september är kvalificerade till finalen
lördagen den 7 september 2019.
Finalen avgörs genom matchspel med handicap, 18 hål med shotgunstart där 1:an möter
den 20:e, 2:an möter den 19:e, etc. Om matchen är oavgjord efter 18 spelade hål vinner
den spelare som hade bäst placering i serien. Vinnarna går till shoot out. Förlorarna blir
publik.
De 10 spelare som nu finns kvar fortsätter med shoot out och slagspel med full handicap
från tee 1 vilket innebär att den som har sämst resultat på hålet är utslagen. Vid lika
sämsta nettoresultat avgör tävlingsledaren vilken form av spelmoment som skall
genomföras för att avgöra vem som blir utslagen. Tävlingen fortsätter på samma sätt från
hål 2 till hål 8 då endast två spelare skall finnas kvar för avgörande på det sista 9:e hålet.
Om du är en av dem som tagit dig till final men inte kan närvara i finalen, anmäl detta till
tävlingsledningen i så god tid som möjligt. Alla finalisterna kommer att kontaktas
personligt av någon i tävlingsledningen.
Prisutdelning och gemensam middag sker efter avslutad finaltävling.
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