Välkommen till Djursholms GK och
Septemberpokalen 2019
Den 13:e upplagan av nya Septemberpokalen spelas i år fredagen den 13 september 2019.
Septemberpokalen är en tävling med gamla anor. Den spelades första gången 1939 och vanns
då av I Folcker. Tävlingen ingår idag i Future Series. Tävlingen är en scratchtävling, som
spelas på en dag över 36 hål från vit tee.
Tidigare vinnare är:
2007 Wilhelm Schauman Djursholms Golfklubb (135)
2008 Rasmus Magnusson Salem GK (138)
2009 Mattias Nordqvist Torshälla GK (135)
2010 Kotte Broberg Haninge GK (133)
2011 Gustav Adell Linköpings GK (134)
2012 Nils Björling Hofors GK (137)
2013 Fredrik Qvicker AIK Golfklubb (131)
2014 Filip Eriksson Söderköpings Golfklubb (134)
2015 Mattias Bohlin Djursholms Golfklubb (66) Kortad till 18 hål pga. dimma och åska
2016 Anton Nilsson Trummenäs GK (134)
2017 Oscar Wenner Stockholms GK (135)
2018 Gustaf Kocken Djursholms GK (133)
Lottning och reservlista
Lottning av tävlingen sker söndagen den 8/9. Anmälningstiden går ut 17.00 den 8/9.
Startlistan kommer att publiceras på ”min golf” 20.00 den 8/9 och på vår hemsida
www.DGK.nu kl 10.00 den 9/9.
Vid överanmälan sker uttagning av spelare på följande sätt:
1. Arrangörsklubbens wild cards.
2. Maximalt 70% av tävlingens totala deltagarantal i resultatordning från Spelarlistan för
Nationella kvoten 2017. Eventuella överblivna platser från denna kvot tillfaller punkt 3.
3. Övriga spelare i handicapordning.
Om det blir överbokat kommer vi att sätta upp en reservlista. På reservlistan är det först till
kvarn, som gäller. Hamnar du som reserv vill vi att du anmäler intresse att finnas med på
listan. Det gör du till TL staffan@powerplatesverige.se . Får du som kommit med på
startlistan förhinder är det viktigt att du omgående kontaktar receptionen på tel. 08-54496451
för avbokning. Om någon som finns på startlistan uteblir utan avbokning kommer full
startavgift att debiteras hemmaklubben. Vid mycket sena återbud finns chansen för reserver
att vara på plats på morgonen den 13/9.
Inspel
Från och med den 9/9-12/9 kommer det att finnas möjlighet till inspel.
Kontakta receptionen på tel. 08-54496451 för att boka tid. Det är viktigt att du uppger att du
skall spela in för tävlingen. Endast personer som finns på startlistan är berättigade till fritt
inspel.

Driving range
Driving rangen är öppen från 06.00.
Start från två tee
Första start är 06.51. Vi startar från Tee 1 och 10. Lottningen görs så att man byter tee efter
första ronden. Flaggplaceringarna kommer att flyttas mellan ronderna.
Tee 10 ligger en bit från klubbhuset och transporter går från parkeringen vid klubbhuset.
Det går en transport per starttid som sker sker 20 minuter före spelarens starttid. För exakt
avgångstid se separat schema för transport. Var där i god tid. Vagnar finns där bilen lämnar
av spelarna. Återtransport till klubbhuset efter avslutad rond kommer att ske på samma sätt.
Starter
På tee 1 och 10 finns en starter. Denna kommer att ge viktig information och avgöra när varje
boll kan starta. Scorekort för första ronden och flaggplaceringskarta kommer att delas ut vid
incheckning. Scorekort och flaggplaceringskarta till rond 2 delas ut av startern på tee.
Speltider
Utifrån Svenska Golfförbundets riktlinjer har den maximala tiden för en rond beräknats till 4
timmar och 20 minuter. Denna tid kommer att ligga till grund för domarnas bedömning av
speltempo. Tidtagning kan komma att ske om t.ex. den officiella tidsramen överskrids eller
när en efterföljande boll tappat mer än startintervallet. Om någon spelare då överskrider 40
sekunder för ett slag – oavsett spelordning eller varifrån slaget slås - anses spelaren har brutit
mot tävlingsregeln.
Ronderna är planerade så att det finns utrymme för ca.1 timmes lunch mellan rond 1 och 2.
Vi ber alla spelare att spela så fort som möjligt. Hjälp oss att fullfölja tävlingen före mörkrets
inbrott. Dimma, regn, etc, kan betyda avbrott.
Vi tackar för er medverkan till en snabb tävling.
Lunch
Deltagare i tävlingen går före i kön genom att uppge att man deltar.
Avbrott i spel
Tillkännages genom siren-signal.
Placeringar och prisutdelning
Vid delad första plats kommer särspel att ske i form av Sudden Death på hål 1 och 18.
Övriga placeringar delas vid lika antal slag. Prisutdelning sker efter avslutad tävling. Vår
förhoppning är att så många som möjligt stannar kvar och deltar. Prissumman för de
professionella spelarna är 50 000: - fördelat på 11 platser enligt spelmanualen. Priser kommer
att delas ut till de 3 bästa amatörerna. Dessa måste mottagas på plats. Vid lika resultat mellan
amatörer gäller matematiska metoden.
Domare
Michael Kurpatow Huvud-domare. 0709-67 39 11
Domarens beslut är slutgiltigt.
Tävlingsledare
Staffan Göransson staffan@powerplatesverige.se 0708-24 52 00

