Regler för

Veteransektionens VINTERTOUR
Tävlingen spelas som slaggolf 18 hål på vinterbanan onsdagar med samling kl 9:00, och
första start ca 9:15. Touren gör uppehåll mellan julafton och trettondagen. Utsedda
tävlingsledare avgör om en tävling ska ställas in på grund av banans status eller annan
anledning. Detta meddelas i kalendern på klubbens hemsida.
För att en deltävling ska räknas i slutresultatet ska minst 5 spelare delta.
Ingen föranmälan. Bollarna lottas vid starten. Vi startar normalt från 10:an och fikar efter 9
hål i omklädningsrummet.
Tävlingsbestämmelser
Spelhandicap. Vi spelar på vårt exakta handicap med avrundning till närmaste heltal.
Exempel: 18,4 blir 18 och 21,5 höjs till 22.
Ingen höjning eller sänkning av hcp sker under perioden när vi spelar vintergolf.
Alla herrar spelar från gul vinter-tee och alla damer från röd vinter-tee. Om vinter-tee av
någon anledning inte skulle vara markerad, spelas bollen från området precis framför
sommar-tee.
Varje spelares slutresultat räknas ut som ett medelvärde av de bästa netto-scorerna från det
antal deltävlingar som motsvarar 70% (avrundning som ovan) av antalet deltävlingar i
vintertouren. För spelare som inte deltagit i en deltävling, eller som har högre netto-score än
90 i en deltävling, anses netto-scoren vara 90.
Vid lika slutresultat avgör den bästa nettoscoren från någon av spelarnas strykningar.
Spelregler
På vintergreener:
Vi hålar normalt ut, men tävlingsledningen kan i stället - när vädret så påkallar - besluta om
att ”en klubblängd” ska gälla. (Du anses ha hålat ut, om du ligger inom en klubblängd från
hålet. Du ska lägga till ett slag. För att undvika all diskussion går mätningen till så här: Lägg
en järnnia med bladet i koppen, vilande mot närmaste kanten av hålet. Om skaftänden når
fram till bollen är kravet uppfyllt.) Alltså: bollen inom en klubblängd = lägg till 1 slag till
scoren.
På den finklippta delen av banan gäller lägesförbättring med en klubblängd.
Bunkrarna betraktas under vinterperioden som ”onormala markförhållanden”. Fri dropp
gäller. Droppa närmast ut från hindret, dock inte närmare hål.
Obs. Snö och is får betraktas antingen som ”tillfälligt vatten” (fri dropp) eller ”löst
naturföremål”. (Snö får alltså tas bort runt bollen på hela spelfältet, dock utan att bollen
rubbas). Att stampa till marken vid bollen eller pegga med hjälp av snö är naturligtvis inte
tillåtet. Vatten och rimfrost är inte ”lösa naturföremål” och får alltså inte tas bort.
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