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HCP-serierna D50+/H55+ ”klubbar emellan 2019”. 
Tävlingsbestämmelser  

 

Antal spelomgångar är 5 alternativt 6 per serie beroende på antal lag i serien. 
Anmält lag skall ställa bana och TL till förfogande.  
 
Anmälningsavgift 
1000:- / lag. Betalningsinformation skickas i samband med faktura i mitten av mars. 
           
Antal deltagare 
4 spelare/lag varav 3 räknas. 
 
Spelsätt 
Singel-slaggolf-18 hål med hcp. OBS! Förändring sedan 2018 
 
Tee 
D50+ röd  
H55+ gul 

 
Hcp – gränser 
10 – 30 med EGA exakt tävlingshcp (ETH) gäller för båda kategorierna. 
OBS!  

 Spelare med högre handikapp än 30 får deltaga, men spelar på 30 i tävlingen. 

 Om en spelare börjar seriespelet inom godkända nedre gränsen 10,0, men under seriens 
gång sänker sig under denna gräns, så har spelaren rätt att deltaga och fullfölja seriespelet 
på den nya lägre hcp:n. 

Anmälan 
Senast 4/5 dagar före tävlingsdagen dvs. tisdagen resp torsdagen via e-post till den arrangerande 
klubben, med angivande av spelarnas Golf-ID.  I anmälan skall också noteras anmälarens e-
postadress. 

Lottning 
Lämpligt att 3 starttider hålls tomma före första start. Lottning av de 4 första omgångarna meddelas 
av  oss i TL, emedan omgångarna 5 och 6 seedas efter placering i tabellen, med de bäst 
placerade lagen som sist startande.   

Finalspel 
1:an och 2:an i varje grupp gör upp om platserna 1-8 för både herrar och damer oavsett placering i 
gruppspelet.  
Final spelas om möjligt på neutral bana i mitten av september.   
 
Vid lika resultat 
Om lika resultat efter avslutad serie avgörs placering efter bästa resultat i sista spelomgången, 
näst sista  o.s.v... 
Om lika resultat i finalen tillämpas spelhandicapmetoden, d.v.s. sammanlagd spelhandicap (slope) 
på de tre spelare som räknas i laget.  
 
Vid ofullständigt resultat 
Då hela laget uteblir räknas medelvärdet på de fyra sämsta lagresultaten i omgången + 20 slag.  
Då 2 eller 3 spelare uteblir eller diskvalificeras uppräknas lagresultatet med medelvärdet av de fyra 
sämsta resultaten i spelomgången +5 slag för varje saknad spelare.  
Avbruten match strykes - spelas ej senare. 
 

Spel under”sekretess” får ej tillämpas. 

 
 



Golfbil  
Golfbil får användas mot uppvisande av intyg från hemmaklubb. Gäller ej på Hills GK där golfbil 
kan användas av alla spelare om så önskas. 

Avståndsmätare 
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en 
spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra 
förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter 
spelaren mot regel 14-3. 

Scorekort 
Scorekorten från tävlingen sparas av arrangerande klubb till nästa tävlingsspel i serien. 

Protester 
Protester skall vara inlämnade till tävlingsledningen senast 14-dagar efter avslutad tävling. 

Övrigt  
Seriespelet genomföres enligt: 
Regler för Golfspel 2019 
Spel- och Tävlingshandbok 2019.  

 
 
 


