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Veterantouren - Tävlingsinformation
Veterankommittén ansvarar för Veteranernas Tävlingsprogram och dess genomförande.
Tävlingarna är öppna för alla medlemmar i Ågesta GK som fyller 60 år under innevarande år eller
äldre, med HCP upp till 36,0.
ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av "Regler för golfspel" och "Spel- och
tävlingshandboken". Klubbens lokala regler för spel på banan gäller. Lokala regler finns på
http://www.agestagk.se/se/spela/lokala-regler.
”Spela bollen som den ligger, spela banan som den är, och om du inte kan göra det, gör det
som är rättvist. Men för att göra det som är rättvist, behöver du känna till regler för golfspel”
TÄVLINGSETIK
Veterantouren förutsätter golfvett och god golfetik.






Lägst handicap i bollen ansvarar för att man informerar om och följer gällande golfregler i
bollen. Bevakar att spelet går snabbt och att man vid långsamt spel släpper igenom
bakomvarande boll.
Hjälp alltid spelare som spelar från annan tee att bevaka var dennes utslag hamnar. Det kan
innebära att man får följa med till gul tee på ett antal hål.
Om man är tveksam till någon regeltolkning, bör en alternativ boll spelas och
tävlingsledningen meddelas detta. Tävlingsledningen avgör frågan med hjälp av regelböcker
eller kontakt med domare.
Spelare som bryter tävling utan giltigt förfall eller bryter allvarligt mot golfregler och golfvett
kan stängas av från tävlingsspel kortare eller längre tid.
Diskutera inte med banpersonalen om eventuella situationer som kan inträffa på banan.
Informera i stället tävlingsledningen vid inlämnande av scorekortet eller klubben (kansliet).

EXAKT TÄVLINGSHANDICAP (ETH)
Alla veteranspelare får delta i alla tävlingar enligt tävlingsegenskaper och krav som exempelvis HCP,
kön eller ålder, men endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) kommer att finnas med på
resultatlistan. Spelare med minst fyra (4) registrerade handicapronder föregående eller innevarande
år, tilldelas tävlingshandicap under innevarande år.
Kontrollen kommer att skötas i Golfens IT-system (GIT) i samband med att en HCP-grundande rond
registreras på spelaren.
ANMÄLAN
Spelaren är, oavsett sättet att anmäla sig, i alla lägen personligen ansvarig för sin anmälan.
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Anmälan till resp tävling kan normalt göras ca fyra (4) veckor innan tävlingsdagen. Anmälan till
tävling görs senast kl. 10.00 dag före tävlingsdag:



Min golf på SGF:s hemsida (www.golf.se)
Klubbens reception, tel 08-447 33 30

Anmälan är bindande – dvs om man inte före anmälningstidens utgång tar tillbaka sin anmälan till
tävlingen är man skyldig att betala anmälningsavgiften oavsett om man spelar eller inte. De
beräknade anmälningsavgifterna vid anmälningstidens utgång ligger till grund för beräkning av
prisbordets omfattning.
ANMÄLAN/REGISTRERING - Tävlingsdagen
Spelaren registrerar sig senast 20 min före sin starttid i receptionen. Spelare som inte infinner sig i
tid diskvalificeras, såvida ej sådant skäl föreligger som TL kan godkänna och att tävlingen därigenom
ej fördröjs.
ANMÄLAN - Lag-/partävling
Anmälan till partävlingarna kan göras endera som par, där båda spelarna anmäler sig samtidigt eller
som enskild spelare. TL kommer sedan att lotta samman spelare utan partner till lag så långt det är
möjligt.
OBS! Vid lagtävling kan önskemål om tidig/sen start inte anges i tävlingsanmälan eftersom lagen
lottas för att HCP skall bli likvärdigt för samtliga lag.
ANMÄLAN – Bokning/användning av golfbil
Varje spelare som önskar åka golfbil måste i sin tävlingsanmälan markera att golfbil kommer att
användas. Om spelare önskar samåka i golfbil skall båda spelarna ange detta i respektive
tävlingsanmälan. Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av
transportmedel om detta inte har angetts i anmälan.
EFTERANMÄLAN
Efteranmälan är möjlig endast på plats i receptionen tävlingsdagen om det finns en ledig plats pga
återbud eller om det finns annat skäl att fylla ut en 2-boll.
AVANMÄLAN
Eventuella avanmälningar till tävling sker via telefon till receptionen, dock senast 30 minuter innan
tävlingen startar.
ÖNSKEMÅL VID TÄVLINGSANMÄLAN
Önskemål om tidig eller sen start kan lämnas vid tävlingsanmälan, dock kan ingen garanti lämnas för
att önskemålet kan uppfyllas. Viktigt är att ej rutinmässigt välja tidig/sen start.
Övrig info till TL kan lämnas, t ex spelare som samåker till/från golfbanan och önskar starttid nära
varandra, båda spelarna skall då ange detta. TL försöker uppfylla önskemål så långt det är möjligt.
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STARTAVGIFTER
 Vår-/Hösttouren, Scramble och Avslutningstävling 40 kronor/person.
 Sommartouren 40 kr/person. För "greenfeegäster" i de öppna tävlingarna tillkommer en
tävlingsgreenfee.
 KM Foursome 40 kr/person.
KLASSINDELNING
Vår- och Hösttouren spelas i tre (3) klasser H60, H73 och D60.
Partävlingar/Sommartouren spelas som en (1) mixad klass.
Tilldelad klass vid årets början behålls under hela säsongen.
PAR-/LAGTÄVLINGAR UNDER SÄSONGEN
Två (2) st Scramble (vår/höst) och fyra (4) st Sommartourtävlingar. Lagtävlingarna spelas som en
mixad klass med priser i resp tävling. Mixade partävlingar spelas alltid från RÖD tee. Prisutdelning för
sommartouren sker direkt efter att den sista sommartourtävlingen är avslutad. Veteran KM
Foursome spelas i följande klasser - H60/H70/H80/D60.
Efter höstavslutningstävlingen äter vi en gemensam lunch, håller årsmöte och avslutar med
prisutdelning för avslutningstävlingen och de under året genomförda Vår- och Hösttourtävlingarna.
TÄVLINGSOMGÅNGAR (alla tävlingar spelas på tisdagar)
 Vårtouren (slaggolf) spelas april – juni
 Hösttouren (slaggolf) spelas augusti – oktober
 Sommartouren (scramble, bästboll, greensome, scramble
 Scramble/KM Foursome spelas i september
 Höstavslutning, 3-klubbstävling i oktober, kanonstart
Vårtouren spelas över nio (9) omgångar där samtliga ingå i en Eclectic.
Hösttouren spelas som Order of Merit över nio (9) omgångar, varav de sex (6) bästa resultaten
räknas.
I vår- och höstomgången erhålls Order of Merit-poäng (baserat på nettoslag). Löpande resultat finns
i Min golf på SGF:s hemsida (www.golf.se) under Resultat (flik Order of Merit).
TEE





D60 och H73 spelar från RÖD tee
H60 Vårtouren 1–4 spelas från BLÅ tee, vårtouren 5–9 spelas från GUL tee
H60 Hösttouren 1–5 spelas från GUL tee, hösttouren 6–9 spelas från BLÅ tee
Lag-/partävlingar spelas från RÖD tee
OBS! för spelare i H73 som så önskar finns möjlighet att spela från alternativ tee under våroch hösttour. Val av alternativ tee görs genom att bocka för ”Välj tee” enligt ”Tee HCPtävlingar” i samband med anmälan.
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DELTAGARANTAL
Antalet deltagare i tävlingar är begränsat enligt följande:
Singeltävlingar
Maximalt antal startande är 99. När anmälningstiden gått ut får de 99 först anmälda delta i
tävlingen. Vid återbud erbjuds de övriga anmälda spelarna reservplats i den turordning de anmält
sig. Det åligger reserv att själv kontrollera eventuella återbud. Ring receptionen och fråga om
återbudsplats finns.
Lagtävlingar
Maximalt antal startande lag varierar beroende på spelform. När anmälningstiden gått ut får de
inom maxantalet anmälda lagen delta i tävlingen. Vid återbud erbjuds de övriga anmälda lagen
reservplats i den turordning de anmält sig. Det åligger reserv att själv kontrollera eventuella återbud.
Ring receptionen och fråga om återbudsplats finns.
KM Foursome
Understiger antalet lag vid lagtävling KM Foursome tre (3) lag i en klass kommer klassen att utgå,
möjlighet finns dock att anmäla sig till en lägre åldersklass.

LÄGESFÖRBÄTTRING
TL avgör om banans kondition är sådan att lägesförbättring skall gälla.
OBS! Notera att denna tillfälliga regel bara ger lättnad för bollar som är på den finklippta delen av
spelfältet ("fairway") aldrig i ruff/skog." Finklippt del av spelfältet" är varje del av banan, även
stigar genom ruffen, som är nedklippt till samma höjd som fairway eller lägre.

LOTTNING
Lottning sker kl 10.00 dag innan aktuell tävling och startlista offentliggörs i foajén ca 12.00.
Ring endast till receptionen och fråga om din starttid om du inte själv har tillgång till dator eller
mobiltelefon. Du får ett e-postmeddelande om din starttid efter avslutad lottning. Din starttid finns
också på ”Min Golf”.

Vid ev. synpunkter på starttid etc. RING INTE TILL RECEPTION, kontakta istället TL.
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