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Handicapregler vid spel på vintergreener 

Vinterhandicap (V-hcp) 
• Spelare påbörjar vintergolf med V-hcp = 60% av EGA-hcp enligt GIT när vintergreener tas i bruk. 
• Spelhandicap för vintergolf erhålles enligt ordinarie slopetabell. 

 
Förändring av V-hcp 

Rond över 18 hål med resultat 
• < 72 medför sänkning av V-hcp med 0,3 för varje slag under 72 
• 72 – 75 medför ingen förändring av V-hcp 
• >75 medför höjning av V-hcp med 0,1 

 
Var och en får hålla reda på sitt spelhandicap vid första tillfället då vi spelar på vintergreener. Efter första 
tävlingen och efter att resultaten redovisats, kommer administratören ta fram en lista med nya spelhcp. 
Denna lista publiceras sedan på hemsidan. 
 
Efter vintern återgår vi självklart till ordinarie hcp. 

 
Handicapregler vid spel på sommargreener 

• Exakt handicap = EGA-hcp enligt GIT 
• Spelhandicap enligt ordinarie slopetabell 
• Eventuell påverkan på hcp inrapporteras av spelaren i GIT. 

 
Lottning och startordning 

• Fri lottning gäller. 
• Kanonstart. 

 
Startansvarigas uppgifter 

• Manuell hantering av scorekort m m under hela vintersäsongen 
• Fylla i resultatrapport (tee och bruttoresultat) 
• Maila ifylld resultatrapport till administratören. 

 
Speciella regler för vintergolf 

• Vintergreener: Green räknas som den dressade ytan och där får man alltså rengöra bollen. 
• När bollen ligger närmare hål än 90 cm räknat från vinterhålets kant till bollens "framkant" räknas 

bollen som hålad vid nästa slag och du kan ta upp bollen och gå vidare till nästa hål. Banpersonalen 
sprejar kanske en linje för just detta avstånd. 

• Vi spelar i 2 klasser, lika många i varje klass. Klassindelning efter V-hcp. 
 
Vintercupen 

• Vintercupen startar när vintergreener tas i bruk. 
• Vintercupen avslutas när sommargreener tas i bruk. 
• Bäst av 3 vid minst 6 tävlingar, bäst av 5 vid minst 10 tävlingstillfällen. 
• Fritt val av tee vid varje speltillfälle. 
• Skriv på scorekortet varje gång från vilken tee du spelar (om inte räknas spel från tee 49 för herrar och 

tee 41 för damer). 
• Vid lika resultat slutdagen skiljes man åt med spelhandicapet den dagen. Lägre spelhandicap går före 


