Tävlingsbestämmelser
Vid förfrågningar och förhinder till tävling ring kansliet 044-60060,eller via e-mail 04460060@telia.com
Klassindelning:
I par- och lagtävlingar har vi en gemensam klass. I singeltävlingar har vi två lika stora klasser.
I samtliga singeltävlingar utom Konsumkannan, Hakitrofén och seriespel får herrar välja mellan vit, gul, blå eller
röd tee. Damer får välja mellan gul, blå, röd eller orange tee. I par- och lagtävlingar spelar man från sin ordinarie tee.
Anmälan till tävling
Anmälan till tävling skall normalt ske via www.golf.se/min golf.
Anmälan kan även göras på anmälningslista i klubbhuset. Anmälan skall ske senast kl. 15:00 två dagar före tävling.
Vid uteblivande från tävling utan giltigt förfall, skall startavgift erläggas inom 7 dagar till kansliet.
Spelare tillåts inte starta vid tävlingar förrän skulden är reglerad.
Start- resultatlista
Startavgift om inget annat anges: Senior 100 kr, junior 50 kr.
Tävlingsgreenfee: Senior 200 kr, junior 100 kr.
Startlista anslås i klubbhuset snarast efter lottning dock senast kl. 10:00 dagen före tävlingen. Resultatlista anslås i
klubbhuset omedelbart efter tävlings avslutande. Start- och resultatlista finns även tillgängliga på www.golf.se.
Handicapändring
Vid av TK arrangerade tävlingar sker HCP- förändring automatiskt via resultatredovisning. I övrigt skall ändring av HCP
alltid göras i terminalen tillsammans med markör eller via Internet webbplats www.golf.se/min golf.
Prisutdelning
För tävlingar sker detta normalt direkt efter tävlingens slut om inte annat anges i samband med tävlingsanmälan. Pris
vid tävling skall avhämtas personligen. Ombud godkänds inte, då går priset till tävlingskommittén eller till
nästa spelare i prislistan . Om inte sponsor har egna önskemål (dock räcker det med att en spelare är närvarande
vid par och lagtävling.)
Transportmedel
Spelare får under fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel annat än efter tillåtelse av
tävlingsledningen.
Anmärkning: Spelare med läkarintyg eller intyg från spelarens hemmaklubb kan få möjlighet att använda
transportmedel.
Tävlingskommittén förbehåller sig rätt till ändringar.

