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SENIORERNAS TISDAGSTÄVLING - TÄVLINGSBESTÄMMELSER  
 

Syfte 

Tävlingens syfte är att erbjuda improviserat spel med valfria partners under ordnade former och på sådant sätt att 

det skall stimulera till variation och god klubbanda. 

 

Rätt att delta 

Medlemmar som under året fyller 55 år får delta i seniorverksamhetens tävlingar.  

 

Tid 

Tävlingen spelas på tisdagar enligt tävlingsprogrammet och löper över säsongen. Som regel bör ronden spelas på 

någon av de för tävlingen reserverade starttiderna. Väderförhållanden är ej godtagbart skäl för val av annan tid. 

 

Spelform 

Tävlingen spelas som slaggolf i två hcp-klasser med fritt val av tee.i två hcp-klasser (L och H). Avgörande för 

klasstillhörighet är exakt hcp vid första deltagandet för säsongen. Hcp till och med 19,9 tävlar i klass L, och övriga 

i klass H. Spelare i en och samma boll kan delta i olika klasser. De 5 bästa resultaten över säsongen räknas.  

Starttiderna har plats för 3-bollar. För att så många som möjligt skall kunna spela på våra reserverade starttider och 

för att ge förutsättningar för ett jämnt tempo på banan bör 2-bollar undvikas och i förekommande fall inte påyrka 

företräde.   

 

Kombination med andra tävlingar 

Deltagande i tävlingen kan kombineras med ”Stephen Laws Tisdagstävling”, dock ej med deltagande i 

klubbmatcher mot vänklubbar som spelas på Djursholm. Startavgift för deltagande betalas i varje tävling för sig. 

 

Anmälan 

Anmälan sker genom att man antecknar sig på önskad starttid på lista vid receptionen. Vid anmälan anges hcp, tee 

och klass (och i förekommande fall ”gäst” utom tävlan). Startavgiften 20 kronor betalas före start till receptionen. 

 

Anteckning på startlistan ska ske personligen, och starttid väljas så att om möjligt inga starttider förblir tomma. 

Tänk - speciellt under högsäsong - på att alla ska kunna beredas plats! 

 

Gör upp med partners på plats!  I den mån man överenskommit med partner i förväg, skall plats alltid finnas 

för en tredje man i bollen! Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till sanktion vid uppenbar negligering av dessa 

grundläggande förutsättningar. 

 

Gäst 

Greenfee-gäst må i mån av plats medfölja utom tävlan på vanlig tisdagstävling, Dock skall gäst i förväg ha anmälts 

till någon av kommittéledamöterna. Gästen antecknas på startid och kryssas för som gäst. 

 

Resultat 

Scorekort lämnas vid receptionen i en för respektive klass framsatt låda. Tävlande ansvarar själv för att hcp är 

korrekt och att registrering av resultat i GIT sker.  

 

Lämna alltid in scorekort, skriv ”NR” om du inte vill registrera resultat. Avstämning sker av scorekort mot 

anmälningslista, och saknade scorekort orsakar onödigt merarbete. Misstämmelse kan leda till diskvalificering. 

 

Speltempo 

För allas trevnad, spela utan onödiga dröjsmål! Tag gärna med ett kort med klubbens tips ”För en trivsammare 

dag på Djursholms Golfklubb”! Där finner du många tips hur du kan hjälpa dina medspelare att hålla ett bra tempo 

utan att jäkta! 

 

Priser 

Priser skall mottas personligen eller av vidtalat ombud. Om inte, övergår priset till närmast placerade deltagare. 

Prisutdelning för hela säsongen i samband med avslutningsmiddagen. 


