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Veterantourens – Tävlingsbestämmelser  2022               

Veterankommittén ansvarar för Veteranernas Tävlingsprogram och dess genomförande. 

Tävlingarna är öppna för alla medlemmar i Ågesta GK som fyller lägst 60 år under innevarande år 

med HCP upp till 54. 

Allmänna tävlingsbestämmelser 
Tävlingarna spelas enligt  gällande publikationer av ”Regler för golfspel” och ”Spel- och 

tävlingshandboken”. Dessutom gäller klubbens lokala regler för spel på banan. 

 

Tävlingsetik 
Veterantouren förutsätter golfvett och god golfetik. 

Exakt tävlingshandicap (ETH) 
Alla veteranspelare får delta i alla tävlingar, men endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) 

kommer att finnas med på resultatlistan. Spelare med minst fyra registrerade handicapronder 

föregående eller innevarande år, tilldelas tävlingshandicap. 

Anmälan 

Anmälan till resp tävling kan normalt göras ca fyra veckor innan tävlingsdagen och senast kl 12:00 

fredag före tävlingsdag: 

 Min golf på SGF:s hemsida (www.golf.se) 

 Ågesta GK:s hemsida / kalendern 

 I klubbens reception 

Startavgiften betalas i samband med att anmälan görs. Om avanmälan görs innan anmälningstiden 

har gått ut återbetalas startavgiften automatiskt. Vid senare avanmälan betalas inget tillbaka. 

Önskemål om tidig eller sen start kan lämnas vid anmälan, dock ej vid lagtävlingar.  

Dessutom kan spelare som samåker till golfbanan och därför önskar starttid nära varandra ange 

detta. TL försöker uppfylla önskemål så långt det går. 

Bokning/användning av golfbil 
Spelare bokar själv golfbil i receptionen. 

 

 

http://www.golf.se/
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Startavgifter 
Alla tävlingar under säsongen 40 kronor/person.  

För ”greenfeegäster” (gäller sommartouren)  och medlemmar på 9-hålsbanan tillkommer en 

greenfeeavgift. 

För att delta i matchspelet är avgiften 50 kr. 

 

Klassindelning 
Vår- och Hösttourens individuella tävlingar spelas i 2 klasser: 

Hcp upp till och med 25,0  och Hcp över 25,0. 

Tilldelad klass vid vår-resp hösttourens början behålls under hela vår- resp hösttouren.   

Vår- och Hösttourens samt Sommartourens lagtävlingar spelas som en mixad klass. 

Bruttoslagstävlingarna (en på våren och en på hösten) indelas i 2 klasser:  En herrklass som slår från 

gul tee och en damklass som slår från röd tee. 

Tävlingsomgångar 
Vårtourens samtliga individuella tävlingar (5st) ingår i en Eclecic. 

Hösttourens individuella tävlingar (5st) spelas som Order of Merit, varav de fyra st bästa resultaten 

räknas. 

Övriga tävlingar är lagtävlingar. 

Val av tee 
Varje spelare får själv välja vilken tee han/hon vill spela från. Anges vid anmälan och kan inte ändras 

efter det. Val av tee gäller ej vid lagtävlingar. 

Lottning 
Lottning sker kl 10:00 dag innan aktuell tävling och startlista offentliggörs på veteranernas 

anslagstavla i korridoren c:a kl 12:00. 

Alla tävlande får ett e-postmeddelande om starttiden efter avslutad lottning, och startlistan finns 

också på ”Min Golf”. 

 Vid ev synpunkter på startlistan, ring inte till receptionen! Kontakta istället tävlingsledaren (TL). 

 

Prisutdelning 
Prisutdelning för vårtourens lagtävlingar planeras ske vid vårtourens sista tävling. 

Prisutdelning för vårtourens individuella tävlingar och sommartouren planeras att ske vid 

hösttourens första tävling.  

Prisutdelning för hösttourens tävlingar planeras att ske vid avslutningstävlingen.  

 

 

 


