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Onsdagsgolf 
• Spelform: Singel, slaggolf 
• Vi spelar i 2 klasser, lika många i varje klass. Klassindelning efter exakt handicap. 
• Fritt val av tee (gul eller röd) vid varje speltillfälle. 

Anmälan / Lottning 
• Anmälan sker via Min Golf, senast tisdag klockan 17:00 
• Lottning sker manuellt. Fri lottning gäller. 
• Startlista publiceras på hemsidan och finns vid klubbrummet onsdag klockan 09:30 
• Kanonstart klockan 10:00 

Handicapregler vid spel på vintergreener/ -tees 
• Exakt handicap = ordinarie handicap. 
• OBS! Gäller hela vintersäsongen. Ingen handicapjustering görs. 
• Spelhandicap erhålles från tabell ”VINTERHANDICAP” 

Hantering av scorekort 
• Scorekort finns vid startkuren 
• Scorekort förs av spelare och stäms muntligt av med markör efter rond. 
• Spelare lämnar signerat scorekort, utan underskrift av markör 
• Ange exakt hcp och aktuell spelhcp enligt ”Vinterslope 20/21” (om inte räknas spel från röd tee) 
• Ifyllt scorekort läggs i låda placerad i klubbrummet. 
• Scorekort skall lämnas in direkt efter avslutad rond. 
• Även vid avbruten rond skall scorekort lämnas in. 

Redovisning av resultat 
• Resultatlista publiceras endast på hemsidan. OBS ej på Min Golf 

Startansvarig 
• Ingen tävlings-/ startansvarig kommer att finnas på plats. 

Betalning av startavgift 
• Tävlingsavgiften är 20:-- 
• Kontanter accepteras ej. 
• Betalning sker med Swish. 
• Erforderliga uppgifter för Swish-betalning finns på anslagstavlan bredvid startkuren. 

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. 
• Vid lika resultat slutdagen gäller särskiljning enligt 

o Särskiljning för prisplatser. I övrigt delad plats vid lika resultat 
1. Lägsta spelhcp i sista rond som räknas i resp spelares resultat 
2. Lägsta score i sista rond som räknas i resp spelares resultat 
3. Lägsta score i näst sista rond som räknas i resp spelares resultat 
4. osv 
5. Lottning 

Speciella regler för vintergolf 
• Vintergreener: Green har en radie på 3 meter och där får man alltså rengöra bollen. 
• När bollen ligger innanför sprejad linje (ca 90 cm från hål) räknas bollen som hålad vid nästa slag. 
• Spel sker från Gul eller Röd tee. 
• Samtliga bunkrar är tagna ur spel. Lättnad enl regel 16.1a. 
• På ordinarie greener gäller spelförbud. Lättnad tas enligt regel 13.1f 
• Lägesförbättring på samtliga fairways, 1 klubblängd. Gäller hela vintersäsongen. 


