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Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och
Svenska Golfförbundets (SGF) policies (se Spel- och tävlingshandboken sid. 22-33) samt arrangerande klubbs Lokala
regler och ordningsföreskrifter.

1. DELTAGARE
Alla damer & herrar som fyllt 30 och äldre samt innehar EGA Exakt Tävlingshandicap äger rätt att delta. Plikt för
deltagande utan EGA Exakt Tävlingshandicap: Diskvalifikation.

2. KLASSINDELNING
Klass
A-klass
B-klass
C-klass
D-klass

Hcp
+8,0 t.o.m. 14,0
14,1 t.o.m. 18,5
18,6 t.o.m. 22,5
22,6 t.o.m. 36,0

Spelform
Slagtävling
Slagtävling
Slaggolf
Slaggolf

Tee Herrar & Damer
Gul & Röd eller motsvarande. Se punkt 4 för 70+
Gul & Röd eller motsvarande. Se punkt 4 för 70+
Gul & Röd eller motsvarande. Se punkt 4 för 70+
Gul & Röd eller motsvarande. Se punkt 4 för 70+

3. SPELFORM
Klass A och B spelar Slagtävling med Hcp över 18 hål
Klass C och D Slaggolf över 18 hål.

4. TEE
Damer
Damer mellan 30-69 år spelar från Röd Tee eller motsvarande.
Damer som under året fyller 70 år, eller mer, kan välja Orange Tee (Om sådan finns slopad!).
Herrar
Herrar mellan 30-69 år spelar från Gul Tee eller motsvarande.
I A & B klass kan herrar som under året fyller 70 år, eller mer, välja att spela Röd Tee eller motsvarande, väljs Röd Tee
första omgången man spelar ska man spela Röd Tee i alla omgångar.
I C & D klass ska herrar som under året fyller 70 år, eller mer, spela Röd Tee eller motsvarande.

5. ANMÄLAN
Anmälan sker på plats på avsedd anmälningslista mellan kl. 08:30 och 10:00 tävlingsdagen.
Golfbil är tillåten endast om giltigt biltillstånd, utfärdat av den egna klubbens styrelse, kan uppvisas. Biltillståndet skall
uppvisas för tävlingsledningen innan start.

6. STARTAVGIFT
Startavgiften är på 140 kr, vilket inkluderar tävlingsgreenfee. (40 kr till priser och 100 kr går arrangerande klubb).
Spelare från andra distrikt betalar eventuellt en högre tävlingsgreenfee, men om detta bestämmer arrangerande klubb.

7. FÖRSTA START
Första start exakt kl. 09:30 (Obs frostiga greener kan försena starten).
Vi försöker att gå ut i tre-bollar och med blandad klubbtillhörighet i bollen.

8. HANDICAP
Ditt EGA Exakt Tävlingshandicap du har vid ditt första speltillfälle bestämmer vilken klass du skall spela i under hela touren.

9. TÄVLINGSLEDARE
Arrangerande klubb ser till att det finns en tävlingsledning på plats hela dagen som ansvarar för att tävlingen genomförs
enligt golfförbundets ”Regler för golfspel” och att den administreras i GIT Tävling, med resultatlista i Golf.se senast
dagen efter spel. Spelare med beteckningen ”Sekretess” kommer ej med i tävlingsresultatet!

10. REDOVISNING STARTAVGIFT
Arrangerande klubb sänder in 40 kr per startande direkt efter tävlingen till:
Västmanlands Golfdistriktsförbunds Plusgiro: 226906-6
Ange på talongen: ”HöstTour” och klubb och datum för tävlingen. Alla dessa pengar går till priser.
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11. SCOREKORT
Efter rundan lämnas scorekortet in på avsedd plats. Scorekortet MÅSTE vara försett med spelarens golf-id, namn, klubb, exakt
handicap, tee och resultat från alla 18 hålen. Dessutom måste det naturligtvis vara signerat av både spelaren och markören. OBS! Om
något saknas på scorekortet kan spelaren diskvalificeras.
Arrangerande klubb ser till att ange platsen för scorekortsinlämning tydligt.
Scorekortet är inlämnat enligt regel 6-6c när spelaren har lämnat ”Scoring area”.

12. RESULTAT
Avgörande vid lika resultat skall vara ”Spelhandicap-metoden” i första hand, därefter ”Den matematiska metoden”.
(OBS ”Sista nio” gäller för hål 10 t.o.m.18 även vid start från tee nr 10. )

13. TOUR-RESULTAT
I varje deltävling får de bästa femton spelarna poäng. 15 poäng för första platsen, 14 för andra platsen och ned t.o.m.
plats 14 som ger 2 poäng övriga ges 1 poäng för deltagande.
I varje klass summeras spelarnas poäng från varje deltävling. Om två eller flera spelare kommer på samma antal poäng
gäller i första hand högsta poäng i den senaste tävlingen där båda deltog för att skilja spelarna åt. Har spelarna ingen
gemensam speldag gäller resultat i senaste speldatum. Poängställningen redovisas, efter varje tävlingstillfälle, på
Västmanlands Golfdistriktsförbunds hemsida www.vastmanlandsgolf.se
Av de nio speltillfällen som finns per klass räknas totalpoängen från deltagarens sex bästa resultat. Klassvinnare i
touren blir den spelare som samlats högst antal poäng i klassen.
Segraren i varje deltävling får även ett pris.

14. PRISER
I varje klass utdelas priser i form av graverat glas samt presentkort, antalet priser är avhängigt det totala antalet
startande i klassen. Pris utdelas även till segraren i varje deltävling, dvs. bästa Nettoresultat.
Pris utdelas även för ett ”Hole in One” (Tävlingsledaren på klubben meddelar HöstTour ansvariga skriftligt om ett
sådant har gjorts.).

15. PRISUTDELNING
Prisutdelning sker i samband med Västmanlands Golfdistriktsförbunds gemensamma prisutdelning för alla seriespel i
månadsskiftet okt./nov. 2017. Datum och plats meddelas senare.

16. ÖVRIGT
Avståndsmätare
Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3 Anmärkning)
I Västmanlandsserien får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en
spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle
kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.
PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 14-3:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.
För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation.
Om ett regelbrott sker mellan spelet av två hål, påförs plikten nästa hål.
Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren,
hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen
måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller
bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig
orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas
under sådana omständigheter återplaceras.
Modifiering av plikten för fel score på hål
Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:
Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett
eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad.
Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott
mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen

Svalgången 1. Vallbyinstitutet 724 81 Västerås
Organisationsnummer: 878002-3696
E-post: info@vastmanlandsgolf.se Hemsida: http://www.vastmanlandsgolf.se
Hösttouren sida: 2/3

Rev. 2018-08-16 CH/LK

17. GIT TÄVLING
HöstTouren ska skötas via VGDF:s GIT Tävling. Inloggning till respektive omgång skickas ut i god tid till klubbarna.

18. GÄSTER PÅ BANAN
Höst touren spelas den delen av året då verksamheten på klubbarna och banorna börjar avta. Vi bör därför ta hänsyn till
detta när vi som gäster kommer och spelar för en mycket reducerad tävlingsgreenfee!
19. ÖVRIGT
Vi otjänligt väder kan spelplats komma att ändras, detta meddelas på förbundets hemsida samt om möjligt via email.

20. TÄVLINGSPLATSER
Omgång
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Datum
Måndag 17/9
Torsdag 20/9
Måndag 24/9
Torsdag 27/9
Måndag 1/10
Torsdag 4/10
Måndag 8/10
Torsdag 11/10
Måndag 15/10
Torsdag 18/10

Klass A
Frösåkers GK
Fullerö GK
Sala-Heby GK
Köpings GK
Orresta GK
Skerike GK
Surahammar GK
Ängsö GK
Västerås GK
Reservdag

Klass B
Fagersta GK
Ängsö GK
Västerås GK
Tortuna GK
Strömsholms GK
Köpings GK
Frösåkers GK
Fullerö GK
Orresta GK
Reservdag

Omgång
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Datum
Måndag 17/9
Torsdag 20/9
Måndag 24/9
Torsdag 27/9
Måndag 1/10
Torsdag 4/10
Måndag 8/10
Torsdag 11/10
Måndag 15/10
Torsdag 18/10

Klass C
Köpings GK
Skerike GK
Fagersta GK
Sala-Heby GK
Fullerö GK
Frösåkers GK
Strömsholms GK
Tortuna GK
Surahammars GK
Reservdag

Klass D
Strömsholms GK
Orresta GK
Surahammars GK
Fagersta GK
Tortuna GK
Sala-Heby GK
Västerås GK
Skerike GK
Ängsö GK
Reservdag

21. KONTAKTUPPGIFTER
Hösttour ansvarig: Lasse Keijser, 0703-00 44 66, lasse.keijser@vastmanlandsgolf.se
GIT Tävlingsansvarig: Niklas Kökeritz, 0706-71 70 74, niklas.kokeritz@vastmanlandsgolf.se
TK ordf.: Christian Hedberg. 0703-95 94 09, christian.hedberg@vastmanlandsgolf.se

Svalgången 1. Vallbyinstitutet 724 81 Västerås
Organisationsnummer: 878002-3696
E-post: info@vastmanlandsgolf.se Hemsida: http://www.vastmanlandsgolf.se
Hösttouren sida: 3/3

