
Regler för Tisdagstävlingar 2012 
 

Spelform: Singeltävling, slaggolf (max 5 över par).  
 Valfri starttid (bokas själv) och spelpartner. 
 

Kostnad: 40 kr, betalas vid anmälning innan start 
 

Klasser: 1-15 deltagare   = 1 klass 
 16-60 deltagare = 2 klasser, delade på hälften efter handicap 
 

Priser: Av 40 kr går 10 kr till klubben och 30 kr till priser. 
 1-10 deltagare – 100 % till vinnaren 
 11-15 deltagare – 80 % till vinnaren, 20 % till tvåan 
  

Vid 2 klasser: 

8-10 deltagare / klass  – 100 % till vinnaren 
11-20 deltagare / klass –  80 % till vinnaren, 20 % till tvåan 
21-30 deltagare / klass – 60 % till vinnaren, 30 % till tvåan,  
                                        10 % till trean 

 

Regler för Order of Merit 2012 
 

Kostnad:  50 kr, då är man med i både Order of Merit och Säsongseclectic.  
 

Tävlingar: Alla Tisdagstävlingar och singel-klubbtävlingar räknas in i Order of 
Merit och Säsongseclectic, från 5 juni till 23 september.  

 

Poängfördelning Order of Merit:  
Tisdagstävlingar: 1:a - 15p, 2:a - 10p, 3:a - 7p, 4:a - 4p, 5:a - 2p.  
Övriga tävlingar: 1:a - 20p, 2:a - 15p, 3:a - 10p, 4:a - 7p, 5:a - 4p.  
Bästa brutto ger 5 poäng i både Tisdagstävlingar och övriga tävlingar.  
I tävlingar med fler än en klass, får topp-5 i varje klass poäng.  
Man får tillgodoräkna sig poäng som man tjänat ihop efter anmälningsdatum. 
Dock kan man tillgodoräkna sig Tisdagstävlingen 5 juni och Flaggtävlingen 6 
juni om man anmäler sig senast tisdag 12 juni. 

 

Regler för Säsongseclectic 2012 
 

Kostnad:  50 kr, då är man med i både Order of Merit och Säsongseclectic.  
 

Spelform: Bästa bruttoscore per hål förs in eftersom under säsongen, med 
datum och signatur av markören. Resultaten förs in senast innan 
nästa tävling. Uppförda resultat kan sedan inte ändras under 
säsongen!  

 

Resultat och ställning kommer att uppdateras löpande och finnas på hemsidan 
samt på klubben. 


