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• Tävlingsperiod: 17 april – 9 oktober 

• Tävlingsledare: Lars-Inge Sandqvist Mail: larsinge.sandqvist@gmail.com 
  Tel: 0729-65 37 36 

• Tävlingen är öppen för damer och herrar 60+, som är medlemmar i Glasrikets GK. 
För medlemmar på Lilla Banan gäller aktuell överenskommelse om greenfee för spel på Stora 
Banan. 

• Tävlingen spelas med hcp. Spelare med exakt hcp högre än 36,0 (klubbhandicap) spelar sina 
matcher med ett spelhandicap enligt EGA exakt tävlingshandicap 36,0.  

• Alla spelare garanteras tre eller fler matcher.  

• Matcherna ska spelas på Glasrikets GK, Stora Banan. 

• Tävlingen är uppdelad i två delar: 
1. Rankingomgångar (1 - 3) 

• Samtliga tävlande spelar tre matcher 

• Fri lottning 

• Match spelas över 18 hål, dvs match kan delas 

• 2 poäng för vunnen match. 1 poäng för delad match 
2. Huvudtävling 

• Lottning sker utifrån ranking. 
Ranking sker enligt: 

1. Inspelade rankingpoäng 
2. Exakt handicap efter omg 3 
3. Lottning 

• Match spelas tills segrare kan utses, dvs match kan ej delas 

• Segrare går vidare till nästa omgång 

• Antal omgångar beror på deltagarantal 

• Tävlingen avslutas med final och spel om platserna 3 och 4 

• Pris utgår till de som placerar sig på platserna 1 - 4  

• All information om lottning, resultat, ranking, spelschema, tider mm publiceras på 
hemsidan. 

• Anmälan sker via GIT     Anmälan gör du HÄR 

 

•  Tee: Valfri tee vid varje speltillfälle 

• Startavgiften är 50 kronor, som du överför före första match till: 
o SHB 6879-498 741 141 (ange namn och/eller golf-ID) eller 

o Swish 079-340 59 57  (ange namn och/eller golf-ID) eller 

o Kontant till Anders Karlström. 

• Den spelare som står först i lottningen av en match ska ta kontakt med sin motspelare för att 
komma överens om lämplig speldag och speltid. Båda spelarna har dock gemensamt ansvar 
för att matchen genomförs inom den tidsram som gäller för spelomgången. Match som inte 
har spelats inom angiven tid och där spelarna inte har begärt dispens för överskridande av 
tidsramen lottas av TL.  

• Spelaren med lägst hcp slår ut först på första tee. 
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• Vinnare av genomförd match ska omgående, och senast dagen efter spelad match, skicka 
mail alt SMS till tävlingsledaren (larsinge.sandqvist@gmail.com resp 072-965 37 36) 

• Det är varje spelares skyldighet att för sin motspelare anmäla det hcp som är aktuellt vid 
speldagen. Spelare som uppgett ett felaktigt hcp diskvalificeras.  

• Eventuell protest i samband med en match måste omedelbart efter avslutad match 
rapporteras till TL. TL meddelar sitt beslut efter behandlad protest. TL:s beslut kan inte 
överklagas.  

• Om spelet avbryts enligt någon gällande regel eller om särspel inte kan påbörjas direkt, ska 
spelet återupptas, från den plats där det avbröts, även om det sker påföljande dag. 

• Uppdatering av information på hemsidan sker efter inrapporterade resultat 

• I matchspel med handicap får spelaren med lägst spelhandicap 0 i spelhandicap. Den andre 
spelaren får spelhandicap motsvarande skillnaden till spelaren som har lägst spelhandicap. 

• OBS! Det är av största vikt att anvisade tider för spelomgångarna hålls. Vänta inte till sista 
dagen att spela din match 
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