Spelregler
Herrgolfen Onsdagar
Onsdagsgolfen är öppen för alla klubbens seniora herrar.
Tävlingen spelas i två klasser
Klass A – under hcp 21
Tee: gul-blå-röd enligt spelplan (var tredje vecka)
Klass B – hcp 21 och över
Tee: valfri gul-blå-röd
Tävlingsledare kan dock bestämma spel från annan tee eller annan bana beroende på
omständigheterna.
Spelare står kvar i den klass där han inledningsvis placerats oavsett hur hcp utvecklas
under året.
Anmälan görs direkt i GIT. Anmälan, som endast kan göras till en onsdag i taget, är öppen
endast mellan fredag kl 1200 och måndag kl 1200 dagarna före aktuell speldag.
Antal deltagare som får starttid: 36 alt 44 (framgår av spelschema). Anmälda som ej får
starttid kommer ha förtur till nästkommande onsdag (endast denna onsdag) och gå före i
lottningskön. Ev avbokning av tilldelad starttid medför ej förtur till nästa vecka.
Avanmälan sker via mail till bjorn.stg@gmail.com.
Om anmälningslistan är full kan deltagande ske genom att boka egen tid till samma
onsdagstävling och i par med annan deltagare som markör få sitt resultat räknat (kolla på
GIT efter spelpartner som ej erhållit starttid). För att deltagande skall gälla måste bokningen
vara anmäld till bjorn.stg@gmail.com onsdag före kl 1200.
Betalning (30 kr) sker I samband med anmälan till Stig Svensson via SWISH 0708 242570.
Starttider annonseras senast tisdag kl 1200.
Resultat Scorekort insänds till bjorn.stg@gmail.com direkt efter spelad rond. Resultat som
ej inkommit före onsdag kl 2000 kommer ej att godkännas.
Priser utdelas till de fyra främsta i resp klass. Prisfördelning i % av prissumman 45 – 30 –
18 – 7.
Prisutdelning i samband med årsavslutning vid jullunchen i december (tillfälliga gäster som
erhåller priser kan få dessa vid tidigare tillfälle).
Årets Mästare i resp klass (inställt för 2021 med anledning av pandemin)
Under perioden 1 april till 31 oktober spelas om Mästaren i Marathon-tabellen. Den omfattar
endast veckor med ordinarie tee och greener samt spel utan matta.
Resultatlista och ställning i Marathontabellen (sammanställning, som anger deltagandes
antal ronder samt inspelade prispengar) redovisas på hemsidan.
Minsta antal deltagare för att tävlingen skall gälla i Marathontabellen är 8 man.
Vinterspel
Vid spel på vintergreen användes reducerat hcp, varvid 75% av ordinarie spelhcp
räknas.
Vid spel på ordinarie greener och med matta ges inget reducerad hcp.
Vinterhcpkort användes vid spel på matta och/eller vintergreen.

Allmäna anvisningar för lottning m.m
Efter anmälan delas deltagarna upp i två ungefär lika stora grupper vilka beroende på
spelfältet kan innebära att en klass A spelare hamnar i klass B eller vice versa. Oavsett
detta spelar Klass A spelaren från tee enligt spelschema för Klass A och Klass B spelare
valfri tee. I startlistan kommer grupperna lottas blandade
En spelare kan oavsett vilken klass han tillhör spela in pris från båda klasserna beroende på
hur han lottats. Summan redovisas hans konto i den klass han tillhör i Marathonserien.

