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               TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2018 
 
 

För Tävlingskommitténs (TK) tävlingar 
 

Anmälan till tävling kan ske på följande sätt: 

1. På ”Min golf” på www.golf.se 
2. På terminalen i klubbhuset 

3. Per telefon 0522 –20176 till shopen 
 
 

Klassindelning i tävlingskommitténs tävlingar  
 
Herrar Klass A +8,0 – 12,1  Damer +8,0 – 12,2  

 Klass B 12,2 – 21,1   12,3 – 21,3  

 Klass C 21,2 – 36,0   21,4 – 36,0  

 Klass D 36,1 – 54,0   36,1 – 54,0  

 

Klassindelning i veterantävlingar  
 

Klass A +8,0 – 17,0 

Klass B 17,1 – 24,9 

Klass C 25,0 – 36,0 

  

 

 
Vid Foursome, Greensome och Fyrbollar om inte annat anges gäller:  

Högsta tillåtna handicap individuellt: Damer 36,0, Herrar 36,0.  

Högsta tillåtna handicap betyder att spelare med högre handicap än den angivna får  

delta i tävlingen, men ej tillgodoräkna sig mer än den högsta tillåtna handicapen. 

 

Handicapgräns är den högsta respektive lägsta handicap som krävs att spelaren skall ha 

för att ha rätt att delta i en viss tävling. 

 

Spelhandicap: Tilldelade slag vid olika spelformer:  

Singeltävling: Full spelhandicap.  

Foursome: 50% av den sammanlagd spelhandicap.  

Greensome: 60% av den lägre + 40% av den högre spelhandicapet, adderas och 

avrundas.  

Fyrboll: 90 % av respektive spelares spelhandicap. 
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ÖVRIGA ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 

 

OBSERVERA: Vid partävlingar kan av tekniska skäl i GIT, antingen parvis eller enskild 

anmälan göras, beroende på hur tävlingen är upplagd. 

  

SENASTE ANMÄLNINGSTID är, om annat inte framgår, kl.16.00 TRE DAGAR före 

tävlingsdag. 

  

ÖNSKEMÅL OM TIDIG eller SEN START: Spelare kan begära tidig eller sen start vid 

anmälan. Spelaren kommer att lottas tidigt eller sent i sin klass/startgrupp. 

 

BINDANDE ANMÄLAN  

Anmälan är bindande – dvs. om man inte före anmälningstidens utgång tar tillbaka sin 

anmälan till tävlingen är man skyldig att betala anmälningsavgiften oavsett om man 

spelar eller inte. De beräknade anmälningsavgifterna vid anmälningstidens utgång ligger 

till grund för beräkning av prisbordets omfattning. 

 

ANMÄLNINGSAVGIFTER 

A. Vid av tävlingskommittén anordnad tävling och där annat ej anges:  

Foursome, Greensome, Fyrboll 18 hål 200:-/par, 36 hål 300:-/par  

Singeltävling 18 hål 100:- 

 

B. Anmälningsavgifter för Damtävlingarna, Juniortävlingarna  

och Veterantävlingarna – kontrollera vid anmälan! 

 

C. För vissa tävlingar och tävlingarna i Lyckornaveckan gäller särskilda 

anmälningsavgifter – kontrollera vid anmälan!  

 

 

OM DU ÅNGRAR DIG 

Om Du ångrar dig kan du ta tillbaka din anmälan genom att avanmäla dig på ”Min golf”, 

på terminalen i klubbhuset eller genom att ringa 0522 – 20 176 före anmälningstidens 

utgång, vanligtvis kl.16.00 TRE dagar före tävlingsdagen. 

För veterantävlingar gäller kl. 12.00 TRE dagar före tävlingsdagen. 

 

 

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING  

Spelare som uteblir från start i en tävling eller avanmält sig efter anmälningstidens 

utgång, är skyldig att betala anmälningsavgiften. Obetald anmälningsavgift innebär 

avstängning från tävling tills skulden är reglerad. 

 
 
HANDICAPKONTROLL  

Kontrollera regelbundet din hcp på ”Min golf”. Kontrollera hcp som står på scorekortet 

innan start i en tävling. 

 

Vissa tävlingar kan komma att kräva EGA Exakt Tävlingshandicap. 

 

Prisplacerade i tävling, som inte har EGA Exakt Tävlingshandicap, erhåller inte pris. 

 

EGA Exakt Tävlingshandicap innebär att spelaren måsta ha registrerat fyra 

handicapronder i Git föregående år alternativt innevarande år. 
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DELTAGARANTAL  

Understiger antalet deltagare i en klass fyra kan denna utgå. Tävlingskommittén kan 

dock göra undantag från denna regel exempelvis i klubbmästerskapstävlingar. 

 

Antalet deltagare i singeltävlingar är begränsat enligt följande:  

 

Lyckornaveckan 180 spelare Övriga tävlingar 150 spelare. 

 

 

Då antalet spelare är begränsat gäller följande 

  

Handicaptävlingar 

Maximalt antal startande är 90. När anmälningstiden gått ut får de 90 först anmälda 

delta i tävlingen. 

Vid återbud erbjuds de övriga anmälda spelarna plats i tur och ordning efter när de 

anmält sig. 

  

Scratchtävlingar 

Maximalt antal startande 90.  

Anmälan kan ske fram till anmälningstidens utgång. De 90 med lägst hcp får delta.  

Vid återbud erbjuds de övriga anmälda spelarna plats i tur och ordning efter exakt hcp. 

 

PRISER  

Priser avhämtas vid prisutdelningen av pristagaren eller dennes ombud.  

Ej avhämtade priser tillfaller tävlingskommittén.  

Prisutdelning skall om möjligt ske efter att varje klass spelat färdigt. 

 

 

AVGÖRANDE VID LIKA RESULAT  

 

Vid hcp-tävling: Spelhandicapmetoden, d.v.s. lägst spelhandicap går före.  

Vid scratch-tävling: För att utse segrare eller för att skilja spelare med samma resultat 

vid scratchtävling, gäller särskiljning genom särspel  ”hål-för-hål”. 

 Särspel sker på hål 1-17-18-10-8-9.  

 

AVSTÅNDSMÄTARE  

 

Om inget annat anges i tävlingsbestämmelserna får en spelare skaffa sig information om 

avstånd genom att använda en avståndsmätare eller en multifunktionell apparat t.ex 

mobiltelefon, som  mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder 

en multifunktionell apparat som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra 

förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur 

och/eller klubbrekomendationer osv) och utnyttjar detta, bryter spelaren mot Regel 14-3, 

för vilken plikten är diskvalifikation. 

 

Anmärkning 1. Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas 

förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t 

ex avstängda eller övertejpade). 
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SPEL FRÅN  Tee 61, 58, 55, 49 resp. Tee 41 

 

Tee i handicaptävlingar.  
Om inget annat anges gäller valfri slopad tee. Vilket innebär att herrar kan välja mellan tee 61, 

58, 55, och 49. Damer kan välja mellan tee 58,  55, 49 och 41.  

Önskemål om tee skall anges vid anmälan. 

Är det inte möjligt att välja tee vid anmälan, är den aktuella tävlingen undantagen från 

ovan. 

 

”Scoring area”, scorekortsinlämning 

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och 

har lämnat platsen för inlämning. 

 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad 

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen 

avslutad. 

 

 

GREENFEE VID TÄVLING 2018 

 

Greenfee vid tävlingar på Lyckorna GK är 350 kr per person. För tävlingar där spelformen 

är greensome eller foursome är greenfee 250 kr. För tävlingar som sträcker sig över flera 

dagar erläggs endast greenfee för första tävlingsdagen. 

 

Vid tävling gäller följande rabattkort, frikort och överenskommelser 

Bästkort, TKK, fyrklöverrabatt samt introduktionskort inom fyrklövern, golfhäftet på 

vardagar (ej v29-33), den inom BDGF överenskomna rabatten för fullbetalande 

medlemmar. Fri greenfee för juniorer inom BDGF, juniorer utanför distriktet har 50% 

rabatt på ordinarie greenfee. OBSERVERA att undantag förekommer, kontrollera 

alltid vid anmälan!   

 

Observera att SGF introduktionskort, BDGF introduktionskort, GAF kort, PGA-

kort, SGA-kort inte gäller vid tävling på Lyckorna GK. 

 

Endast en typ av rabatt kan utnyttjas vid varje tillfälle. 

 

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vid behov genomföra ändringar i 

tävlingsbestämmelserna och tävlingsprogrammet.  

 

 

 

 


