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Statuter för Onsdagstävlingarna 2021.
(Coronaanpassade)
Tävlingsprogram

Tävlingsprogrammet skall finnas på Oldies anslagstavla på
Valnäs samt på klubbens hemsida under ”Oldieskommittén” i
god tid före säsongens första tävling.

Rätt att delta

Rätt att delta har klubbmedlemmar i Billeruds GK. Tävlingen
är öppen för damer och herrar som under tävlingsåret fyller
50 år eller mer.
Medlemmar från andra klubbar äger rätt att delta i
tävlingarna, som ingår i Oldies tävlingsprogram, men tävlar
endast om ”närmasthålpris”.

Tävlingsanmälan

Tävlingsanmälan måste göras senast kl 12.00 dagen före
tävlingsdagen, d.v.s. i normalfallet på tisdag.
Efteranmälan (med förhöjd startavgift) kan ev göras efter
överenskommelse per tfn med kansliet på tävlingsdagen, dock
senast 30 min före tävlingens planerade starttid.
Efteranmälda kommer att placeras in på lämpligaste plats i
startlistan.
Anmälan kan göras via:
 golf.se
 telefon till klubbens kansli
Tävlande skall vid ankomst till Valnäs på tävlingsdagen
snarast anmäla sig på klubbens kansli för att betala
tävlingsavgiften och för att hämta ut scorekortet.
Betala från Medlemskontot, med kort eller swish,
kontantbetalning endast i undantagsfall.

Klassindelning

Vid singeltävling sker indelning i två klasser, A- och B-klass.
Vi tillämpar ”flytande klassindelning”, utgående från
deltagarnas EH (exakt hcp), för att få samma antal
spelare/klass.
Från och med 2020 är max hcp 54,0.

Val av tee

Herrar som under året fyller minst 70 år kan välja att spela
från tee 49 eller 55.
Damer som under året fyller minst 70 år kan välja att spela
från tee 43 eller 49.
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Startavgiften är 50 kr inkl ”närmast hål”-tävlingen.
Efteranmälda betalar 70 kr.
Spelare från andra klubbar betalar också tävlings-greenfee
med 150 kr, om inte annat avtalats, utöver startavgiften.

Starttid

Lottning lagtävling

Starttid för onsdagsgolfen är den som anges i Oldies
tävlingsprogram.
Om antalet anmälda till lagtävling inte ger kompletta lag så
tillämpas regeln ”sist in först ut”. Det innebär att den/de
senast anmälda inte får delta i tävlingen.
Innan lottning företas skall, i en sådan situation, den/de som
berörs om möjligt underrättas av tävlingsledningen om
förhållandet.
Vid scramble-tävlingar med 3-4 deltagare/lag kan ”fiktiv
spelare” användas för att skapa komplett lag.
Vid lottning av lagtävling skall mallen ”Lika hcp (spel-hcp) i
bollen” användas.
Vid 3-mannascramble skall varje deltagare göra minst 4
utslag och om ”fiktiv spelare” ingår i laget, liksom vid 2mannascramble, minst 6 utslag.

Särskiljning

Vid lika resultat i tävling (slag eller poäng) skall i första hand
”spelhandicapmetoden” användas för särskiljning.

Priser

Penningpriser utgår till de främsta/klass/tävling enl de
fördelningstabeller som gäller för oldiestävlingarna. Det finns
tabeller för såväl singel- som partävlingar och för 3-mannascramble. Minst tre deltagare/klass krävs för att penningpris
skall utdelas.
Den under tävlingssäsongen totalt uppnådda
prissumman/deltagare utbetalas vid säsongsavslutningen i
form av presentkort. Total prissumma under 100 kr utbetalas
inte utan tillfaller ”oldieskassan”.
Penningpriser utgår under säsongen t.o.m. tävlingen som
spelas onsdagen före säsongsavslutningen.
Vid säsongsavslutningen, som endast är öppen för
klubbmedlemmar, utdelas nyttopriser eller presentkort.
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Oldieskommittén

Birdiemästare blir den spelare som gjort flest birdies under
tävlingssäsongen, oavsett vilken klass hon eller han har
tillhört. Birdies tillgodoräknas vid samtliga hcp-grundande
singeltävlingar som ingår i oldies vandringspris enl tävlingsprogrammet.
Vid lika resultat för två eller flera spelare gäller särskiljande
faktorer i den ordning de anges nedan:
1. senaste birdie och antal vid detta tillfälle
2. tillfället dessförinnan och antal osv
Ett hederspris utdelas till ”Birdie-mästaren”.
Närmast hål

”Närmast hål”-tävling spelas på minst ett hål vid varje singeltävling med:




Tee 43 ett dampris
Tee 49 ett dampris och ett herrpris
Tee 55 ett herrpris

”Närmast hål”-priset utgörs av ett ”3-pack” golfbollar.
Ingen ”närmast hål”-tävling vid Coronarestriktioner!
Oldies
vandringspris

De singeltävlingar, som under säsongen ingår i oldies
tävlingsprogram och spelas i spelformerna St, Sg och Pb,
ingår i säsongens spel om ”Oldies vandringspris”. På de
onsdagstävlingar som ingår i spel om vandringspriset anges
detta särskilt i tävlingsprogrammet. De fem bästa
delresultaten/spelare räknas under säsongen.
De 11 bästa resultaten/tävling, oavsett klass, räknas och
segraren erhåller 12 p, tvåan 10 p, trean 9 p. osv. Spelare
från andra klubbar erhåller inga poäng. Alla poäng som
utdelas tillfaller klubbmedlemmar.
Sista tävlingen, som ingår i ”Oldiesmästerskapet”, är tävlingen
veckan innan säsongsavslutningen.
Vandringspriset är ”ständigt vandrande”. Årets segrare
erhåller en plakett med inskriptionen ”Oldiesmästare, namn
och årtal”. Plaketten bekostas av oldieskassan.
Vandringspriset graveras med segrarens namn och årtal.
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När det gäller slutställningen i ”oldiesmästerskapet” tillämpas
följande kriterier vid särskiljning:
1. Poängsumman av de fem bästa resultaten under
säsongen
2. Total uppnådd poängsumma under säsongen
3. Den som senast vann mästerskapspoäng. Om två (eller
fler) gjorde det i samma tävling placeras den som hade
högst poäng före den andra spelaren.

Undantag

Vid klubbmatch mot andra golfklubbar skall inga resultat
noteras för tävlande från Billeruds GK i de listor som avser
oldiesmästerskapet, penningligan och birdies.

Rudanders
vandringspris

År 2016 donerade Bror Rudander, som under många år var
medlem i Billeruds GK, ett vandringspris. Enligt donatorns
önskemål skall vandringspriset vara ständigt vandrande och
årligen tilldelas den i Billeruds GK som erövrar priset
”Oldiesmästare”.
Pristagarens namn och årtal skall anges på därför avsedd
plats i anslutning till vandringspriset. Pristagaren erhåller en
minnesplakett med texten ”Rudanders Vandringspris” och
årtal. Vandringspriset skall förvaras på lämplig plats på
Billeruds GK.

HIO-pris

Deltagare, som i oldiestävling gör ”hole in one” (HIO), erhåller
ett ”HIO-pris” i form av en statyett som graveras med
pristagarens namn, årtal och hålnummer. Utdelas på
säsongsavslutningen. Bekostas av oldieskommittén.

Golfresor

De golfresor som arrangeras av oldieskommittén för
”oldiesmedlemmar" i Billeruds GK, sker regelmässigt till
reducerat pris för deltagarna. Resorna subventioneras med
medel från ”onsdagsgolfens” startavgifter. För att deltagarna
på nämnda resor skall erhålla rabatt, krävs att vederbörande
har deltagit i minst fem onsdagstävlingar under innevarande
år.
Betr. vårresan gäller antalet tävlingar golfsäsongen året
innan.
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Säsongsavslutning

För att uppnå en större rättvisa, gentemot de som under
säsongen deltagit i minst fem onsdagstävlingar, skall de som
har deltagit i färre än fem onsdagstävlingar, vid
säsongsavslutningen, betala fulla avgifter på lunch, startavgift
m.m.
Statuterna justerade 2021-04-09.
OLDIESKOMMITTÉN.

