
Öppen för alla medlemmar i Allerum GK som har off. hcp.

SPELTID
Lördagar
22 oktober 2022– 25 mars 2023
Varje spelbar lördag
Startavgift 40:-

SAMLING
Senast 08.40 varje Lördag morgon
Spelare skall vara redo för start vid 
lottningen.

Varje spelare skriver ett eget score-
kort innan lottningen.
Första boll går senast 08.45. 

Vintergolfen börjar på Ängsbanan 
med 18 hål, så länge den är 
öppen därefter på Parkbanan 
med 2*9 hål på sommargreener. 
Vid frost kommer det att finnas 
vinter- tee och vintergreener på 
Parkbanan.
Första start sker 8:45 och på 
Parkbanan startar andra rundan 
10:25.

SPELFORM-SLAGGOLF
Det är ditt antal slag som kommer 
att räknas. Max 5 slag över hålets 
par. Tävlingen spelas från valfri tee, 
vald tee skall då spelas för alla 
rundorna.

60% av antalet möjliga speltillfällen
kommer att räknas. Detta innebär 
att du kan byta ut en sämre runda
mot en bättre

DITT HCP
Vid spel på ordinarie greener och 
utan slagmatta  justeras hcp. 
enligt vanliga regler. 
Tävlingsledningen ombesörjer 
denna  handicapjusteringen i GIT.

Vid spel på vinterbana är denna 
ej hcp-grundande för ”sommar-
hcp”
”Vinterhcp/spelhcp” justeras av 
tävlingsledningen. Varje 
nettoresultat under banans par 
justeras med en sänkning av hcp
med 0,5 per slag under par. 
Höjning sker av hcp med 0,2 slag 
för varje nettoresultat med mer 
än 3 slag över banans par.

RESULTAT OMGÅNGSPOÄNG
Vid 12 eller fler spelare får lägsta 
score 15 poäng, näst lägsta score 
12 poäng därefter 10.., 9.., 8.. o.s.v. 
Om färre spelare än 12 deltar 
utdelas omgångspoäng enlig antal 
deltagare.
(Vid 10 spelare ges omgångspoäng 
10, 9, 8 o.s.v. Vid 7 spelare ges 
omgångspoäng 7,6,5 o.s.v. )
Minsta antal måste vara 6 
deltagare för att omgången skall 
räknas.

SPECIELLA REGLER
När markeringar för pliktområde 
”vattenhinder” saknas under 
vintergolfen skall vattenspegeln 
vara gräns för dessa hinder.

Bunker gäller lägesförbättring när 
krattorna är inplockade.

Krav på matta enligt tillfälliga 
lokala reglerna för anläggningen.

Vid snötäckta vintergreener (gäller 
endast efter besked vid lottningen) 
kan putten skänkas i den mån 
bollen ligger inom en normalputters 
avstånd från koppen. Ett slag skall 
räknas. 

OBS! Vid spel på vintergreener 
reduceras ditt spel-hcp (antal slag) 
med 30%, vid din första spel-
omgång. OBS!

I övrigt gäller
”regler för golfspel 2019”

PRISER
Av startavgiften avsätts hälften 
av insatsen till omgångspriser 
(placering 1-3)och hälften till 
slutpriser.
Vid fler än 30 deltagare är det 
(placering 1-4) som hälften 
fördelas på.

Samtliga priser är presentkort i 
shopen.

TÄVLINGSLEDNING
Thomas Bergkvist 070-9202935

Mikael Hjalmarsson 070-7727195

Christos Rampotas 073-7191829

FIKA
Vid spel på Ängsbanan kan det  
finnas möjlighet att köpa fika i 
kiosken.

Vid spel på Parkbanan finns 
möjlighet att köpa korv och 
kaffe i paviljongen mellan första 
och andra rundan.

ANMÄLAN
Anmälan görs i GIT senast 20:00 
torsdag kväll innan lördagens 
omgång.

BETALNING
Betalning skall göras innan lottning 
via Swish till 070-9202935
Om anmäld spelare uteblir utan 
giltigt skäl skall startavgift erläggas.


