
 

 

TÄVLINGSVILLKOR SISJÖ GK  

 

Samtliga tävlingar spelas enligt R&A/USGA Regler för golfspel, Sisjö GK Lokala Regler och WHS/World 

Handicap System. Vid utlysta tävlingar har de tävlande företräde på banan framför sällskapsspel.  

 

Uppmaning  

Släpp igenom snabbare bollar även inom tävling.  

 

Transportmedel  

Spelare som behöver använda Golfbil vid tävling av medicinska skäl skall uppvisa skriftligt tillstånd 

ifrån hemmaklubbens styrelse; baserat på läkarintyg. Spelaren bokar Golfbil via TL. Tävlingsledningen 

”samlottar” i största möjliga mån spelare med behov av golfbil.  

 

Villkor för deltagande i tävling 

Alla med exakt Hcp enligt WHS har rätt att delta i samtliga tävlingar förutsatt att villkoren för 

deltagande i aktuell tävling är uppfylld. Se tävlingsvillkor för aktuell tävling på Min golf. 

• Minst fyra registrerade ronder i scorehistoriken under de senaste 12 månaderna fram till 

tidpunkten för lottning krävs för att ta emot pris. Spelare som inte uppfyller detta har rätt att delta i 

tävlingen men har inte rätt att emotta priser i tävlingen. I en par- eller lagtävling krävs att spelarna i 

laget har exakt Hcp enligt WHS för att finnas med på resultatlistan. 

• Detaljerad information om WHS Hcp-regler finner du på golf.se.  

 

Anmälan till tävling 

På www.golf.se - Min Golf  

Anmälan innebär att man godkänner att namnet publiceras på start- och resultatlistor; om inte 

särskilda skäl föreligger.  

 

Efteranmälan  

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej. 

 

Överanmälan 

Anmälningsordning gäller som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i 

tävlingen.  

 

Återbud  

Före anmälningstidens utgång skall återbud göras på Min Golf. Efter anmälningstidens utgång görs 

återbud till tävlingsledningen - info Min Golf / resp.tävl. Tävlingsdagen kan återbud endast lämnas 

per telefon. Telefon till tävlingsledningen på tävlingsdagen – info Min Golf / resp.tävl.  

 

Uteblivande från tävling  

Utan godtagbart skäl behandlas enligt SGF:s och GGF:s tävlingsbestämmelser.  



Då inget annat anges spelas singeltävling i 3 klasser  

Klass A - 17,9 

Klass B 18,0 - 36  

Klass C 37 - 54 

 

Tävlingstee  

Gul för herrar och Röd för damer om inte annat anges.  

Not. Herrar 75+ och Damer 70+ kan välja Röd Tee resp. Orange Tee. 

 

Anmälningsavgift / om inget annat anges  

18 hål singeltävling 120 kr/pers. Partävling 120 kr/pers. 

9 hål singeltävling 60 kr/pers. Partävling 60 kr/pers. 

Tävlingsavgift och ev. tävlingsgreenfee betalas på plats tävlingsdagen om inget annat anges.  

 

Resultat och priser  

Vid lika resultat i Hcp-tävlingar gäller spelhandicapmetoden 

1. lägst spel-Hcp  

2. den matematiska metoden 

3. och därefter lottning  

Vid lika resultat i tävling med ”Shotgunstart” som ovan; oavsett vilket hål man startade på gäller 

särskiljning utifrån banans hål i nummerföljd.  

Vid Scratchtävlingar skall segrare i första hand utses genom särspel.  

 

Prisutdelning  

För pristagare gäller att spelaren själv, eller av spelaren utsett ombud, finns på platsvid 

prisutdelningen. Ombudets namn skall meddelas tävlingsledningen. 

 

Avbryta spelet R 5.7b  

Spelet kan avbrytas av ansvarig tävlingsledning vid påkallande av fara eller under normala orsaker 

såsom mörker eller ospelbar bana. Följande ljudsignaler med siren används: 

En lång signal = Överhängande fara  

Alla spelare måste omedelbart avbryta spelet och får inte slå något ytterligare slag innan 

Tävlingsledningen beslutar om att spelet återupptas.  

Tre signaler upprepade gånger = Avbryt spelet av normala orsaker.  

Vad som sker när Tävlingsledningen avbryter spelet av normala orsaker beror på var varje spelande 

grupp är dvs.  

Mellan två hål = får spelaren inte påbörja ett nytt hål.  

Under spelet av ett hål = spelaren får välja att antingen avbryta spelet eller spela färdigt hålet.  

 

Återuppta spelet R 5.7c  

Två korta signaler upprepade gånger = Återuppta spelet 

Spelaren måste återuppta spelet där han/hon avbröt spelet av ett hål eller mellan två hål på nästa 

Tee även om det återupptas en annan dag. 


