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Seniorgolfen 50+ Snöå GK Statuter  2022  2022-05-15  

 

Måndagsgolfen genomförs i enlighet med gällande publikationer av: 

•  Regler för golfspel 

•  Spel-och tävlingshandboken 1-3 

•  Kompletterande lokala regler som ska vara kända av alla (info före spel eller 

uppsatta på tavlan). 

Villkor för spel 
Gäller medlemmar från Snöå GK, Damer och Herrar - från det år spelaren fyller 

50år. 

Gästspelare från andra klubbar, har rätt att deltaga mot tävlingsgreenfee 230:- 

samt en start avgift om 60:-. 

Anmälan: Tävlingen öppnas för anmälan på Min Golf två veckor före 

speldatum, och är öppen till 20:00 dagen före spel. Startlista presenteras en kvart 

före start. 

Tävlingsdagar: Måndagar kl.09:00 

Start: Enligt startlista, på hål 1 och 10 

Gruppindelning: En grupp blandad Herrar och Damer Hcp +8,0-54,0 

Kostnad: En tävlingsgreenfee om 20:- som oavkortat går till Snöå GK, samt en 

startavgift om 20:- för omkostnader 50+.   

40:-betalas kontant eller med  Swish till: ”Kitty” nr 0705132903 före start.  

Spelform: Slaggolf (+5) 18 hål med handicap. 

Tee: Herrar: gul tee eller motsvarande. Damer: röd tee eller motsvarande.  

Damer 70+: får välja från vilken av orange eller röd tee hon vill spela tävlingen.  

Herrar 70+: får välja från vilken av röd eller gul tee han vill spela tävlingen. 

Tävlingen sträcker sig över 15 spelomgångar, och avslutas med Final efter 

grundseriens slut.  Resultat efter varje deltävling finns på Min Golf efter 

kl.18:00 tävlingsdagen. 

Samtliga rundor är handicapgrundande. 

Pris för närmast hål (Hål 2 alt. Hål 16) delas ut i samband med nästa tävling. 

Vi räknar som tidigare de sju bästa resultaten. 
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De spelare som har 7 resultat med en totalscore av max.560 slag, har rätt att 

deltaga i finalen. 

Tävlingsledningen ombesörjer anmälan till finalen. 

Man tar inte hänsyn till tidigare resultat i grundserien. 

Alla finaldeltagare spelar på lika villkor. 

Startavgiften läggs i en pott som efter kostnader (som kan vara ”närmast 

hålpriser” ”smörgåstårta” ev. ”avslutnings lunch”) Överblivet kapital går till 

prisbord i Finalen. 

Förklaring: 

Sedan 2013 har tävlingsformen med några få undantag varit Ca: 16 

spelomgångar varav man har fått tillgodoräkna sig de sex alt. sju bästa 

resultaten. 

Placering 1-3 har fått presentkort, (tidigare även kontanter). 

Seniorgolfen 50+ har sedan 2013 spelats mer än 3 200 rundor. 

225 spelare har deltagit, av dessa har 10 spelare fått emottagit pris. 

Med årets upplägg kommer ett betydligt större antal deltagare att få tillbaka en 

del av startavgiften, som priser. 

Resultaten från deltävlingarna kommer endast att ge ära och berömmelse. 

Man får under inga omständigheter lämna ut kontanta medel. Se Spel och 

Tävlingshandboken 2022. Kap.3 Amatörregler 3-1 och 3-4 

Scorekort: 

Skrivna scorekort skall tillsvidare användas. 

Scorekortet skall endast innehålla spelare (till vänster) och markör (till höger på 

kortet) 

Korten skall vara signerade innan de lämnas in i lådan efter avslutad rond. 

Det finns ingen anledning att försöka hålla reda på mer än två spelare per kort. 

Inlämnade kort med fler än två spelares resultat på redovisas ej i GIT, och 

kommer således inte med i resultatlistan. 

Seniorkommittén 


