
TEE Nytt Min

Färg Exakt Spelhcp Brutto Netto exakt hcp markör

G/R ex 22,3 ex 20 ex 100 ex.80 ex 22,4 Sign

22-

B

70 Nettoslag eller lägre      

71 till 75 Nettoslag              

76 Nettoslag eller högre    

C

D

1) Från 1/11 är Vintermatta obligatoriskt på hela spelfältet (foregreen, fairway 
och ruff) samt vid utslag på korthål (par 3). Matta får, efter spelarens val, 
användas även på övriga tee och på vintergreener.

2) I pliktområde o bunker spelas bollen som den ligger (kratta efter dig). Vid 
frosthård grusyta i bunker tillåts Vintermatta enligt D3.

3) Matta  placeras med mittlinjen direkt bakom bollen varefter bollen flyttas 
bakåt i flagglinjen upp på mattan. Spelare som slår sin boll från en felaktigt 
placerad matta bestraffas med två pliktslag.

4) Matta behöver inte användas vid slag med putter.

5) Boll får rengöras på alla spelytor där matta SKA eller FÅR användas.

VINTERMATTA, PLIKTSLAG OCH RENGÖRING AV BOLL

3)  Vinterkortet  ska användas t.o.m. sista vinterspeldagen 2023, varefter  du 
återgår till ditt exakta hcp den 1:a vinterspeldagen (A1 ovan).

4) Spelhandicap vid varje speldag framgår av slopetabell KGK WEST.

SÄNKNING o HÖJNING AV HCP BASERAT PÅ DITT SPELRESULTAT

Sänk dig med - 0,2 för varje slag under 71

Medför ingen förändring (buffertzon)

Du FÅR höja ditt exakta hcp med +0,1

TEE OCH REDUCERAT SPELHANDICAP

1) Spelare kan välja GUL eller RÖD tee med undantag för regel C3.

2) Vid högst 2 vintergreener spelas G/R tee på normalt spelhandicap.

3) Vid fler än 2 vintergreener spelas banan från GUL tee på 75% av mormalt 
spelhandicap från gult. 

4) BLÅ tee är stängd för vintervila och får inte användas.

VINTERKORT KGK WEST 2022-23                                                                        
(Detta kort används av GURO och Herrgolfen)

REGLER VINTERSPEL KGK WEST 2022-23                                        
(Dessa regler tillämpas av GURO och Herrgolfen)

Spelare: …………………………………………………

A
 DITT  HCP UNDER VINTERSPEL

Datum från 
och med 

första spel-
dag vinter

Ditt handicap Resultat slag 1)  Exakt hcp 1:a vinterspeldag är ditt registrerade hcp i "min golf".

2)  Exakt hcp ska under vintern ENDAST justeras på detta vinterkort.
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