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Allmänna tävlingsbestämmelser 2019 Bokskogens GK 

Tävlingskommittén har rätt att göra ändringar i tävlingsbestämmelserna utan föregående varsel 

Tävlingskommittén har rätt att ändra tävlingsprogrammet, t ex att avlysa en tävling som inte har 

tillräckligt stort startfält för att vara utslagsgivande. 

Anmälan/avanmälan 

Anmälan/avanmälan till tävling kan göras via golfterminal eller Min Golf.  

Vid anmälan ska anmälningsavgift erläggas. 

Om inte någon av dessa möjligheter är tillgänglig så ring Receptionen på 040–406900.  

Normalt kan anmälan göras senast klockan 18:00 3 dagar före tävling. Vid den tidpunkt då 

anmälningstiden upphör blir anmälan bindande. Avanmälan efter anmälningstidens utgång, utan giltig 

anledning, debiteras med gällande startavgift. 

Vid avanmälan före anmälningstidens utgång, återbetalas anmälningsavgift och erlagd greenfee.  

För att delta i tävlingar och komma med på resultatlistan krävs Exakt tävlingshandicap, EGA. 

Incheckning 

Incheckning till tävling görs till tävlingskansliet. 

Incheckning skall göras senast 30 minuter före starttid. 

Vid shotgunstart stänger incheckningen 30 minuter före starten. 

Markör 

Vid par eller lagtävling har tävlingsledaren rätt att lämna dispens för regeln om markör för att 

optimera startfältet vid t ex återbud eller uteblivande. 

Caddie 

En spelare får inte använda caddie i juniortävlingar. 

Startlista 

Startlista läggs ut på Golf.se senast klockan 14.00 dagen före tävling. 

Tee 

Tävlingar spelas från gul resp. röd tee när inget annat anges.  

På Gamla banan är tee 58 = gul och tee 52 = röd. 

På Kungsbanan är tee 55 = gul och tee 46 = röd. 

 

Herrar som under året blir 75 år eller är äldre kan välja att spela från röd tee, dock inte i KM eller 

Skabersjöpokalen. Valet av tee skall anges vid anmälan.  

Damer som under året blir 70 år eller är äldre kan vid lokala klubbarrangemang på Gamla banan välja 

att spela från tee 50, dock inte i KM eller Skabersjöpokalen. Valet av tee skall anmälas vid 

incheckning. 

Detta kan enbart ske på Gamla banan.  

Vid gemensam tävling på Kungsbanan, kan man inte flytta fram till annan tee för D70, H70, H75 eller 

H80. 
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Rondtider Gamla banan (4-boll) 

Efter 3 hål ska det ha tagit 40 min 

Efter 6 hål ska det ha tagit 1 timme och 20 min 

Efter 9 hål ska det ha tagit 2 timmar och 10 min 

Efter 12 hål ska det ha tagit 2 timmar och 50 min 

Efter 15 hål ska det ha tagit 3 timmar och 30 min 

Efter 18 hål ska det ha tagit 4 timmar och 20 min 

Rondtider Kungsbanan (4-boll) 

Efter 3 hål ska det ha tagit 45 min  

Efter 6 hål ska det ha tagit 1 timme och 25 min. 

Efter 9 hål ska det ha tagit 2 timmar 

Efter 12 hål ska det ha tagit 2 timmar och 40 min  

Efter 15 hål ska det ha tagit 3 timmar och 20 min 

Efter 18 hål ska det ha tagit 4 timmar och 10 min 

Spelar du Poängbogey, ta upp bollen när du inte har chans på någon poäng. 

Spelar du Slaggolf, ta upp bollen när du har använt det antal slag du får spela på. 

Anmälningsavgift 

Anmälningsavgiften betalas vid anmälan om inget annat anges. Avgiften för singeltävling är 100 kr 

och partävling 200 kr per par om inget annat anges. 

Tävlingsgreenfee 

Gäster                               GB  350 kr       KB  250 kr 

Junior                                150 kr 

 

36 hål  

Senior 500 kr 

Junior 300 kr 

 

Klassindelning vid klubbtävlingar 

Beroende på tävlingsform och antal klasser kan klassindelning variera. Handicapgränser anges i 

förutsättningarna för den enskilda tävlingen. 

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas 

enligt tävlingsledningens val. 

Scorekortsinlämning 

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet 

är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet. 

Särskiljning 

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger 

särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker 

lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på 

hål som tävlingsledningen bestämmer. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden. 
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Prisutdelning 

Priser som inte avhämtats vid prisutdelningen efter respektive tävling tillfaller TK.  

Priser som inte avhämtas personligen av spelare vid prisutdelning tillfaller nästa deltagare i prislistan 

om inte sponsor medger annat. 

Priser får hämtas genom ombud om sponsorn medger detta. 

Resultat 

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. 

Uteblivande från tävling 

Anmäld deltagare som uteblir utan att giltigt förfall meddelats till kansli eller tävlingsledningen, senast 

på tävlingsdagen, kommer att avkrävas dubbelanmälningsavgift i efterhand.  

Vid förhinder meddela tävlingsledningen på telefon 040-40 69 12 öppnar senast 30 min före start. 

Golfbil vid tävling 

Endast tillåtet för golfspelare med läkarintyg, tillstånd från sin hemmaklubb eller beslut av 

tävlingsledningen innan start.  

 

Hundar 

Ej tillåtna att medföra vid tävling. 

 


