Salems Seniorvintertour 2020-2021
Vi välkomnar alla Seniortourspelare till vintersäsongen 2020-2021. Rätt
att deltaga har medlemmar i Salems GK, damer födda 1971 eller tidigare
och herrar födda 1966 eller tidigare.
Spelplats och speldagar
Högantorpsbanan, varje tisdag, med start tisdagen den 27 oktober 2020 t.o.m. tisdagen innan
Salems Seniortour 2021 startar på 18-hålsbanan.

Tävlingsform
Slaggolf (par + 5 slag) över 9-hål i en klass över hela vintersäsongen, n:o resultatet räknas
Obs om man spelar 18 hål (2 x 9-hålsvarv) på Högantorpsbanan under tisdagen så är det 1:a
varvet som gäller som tävlingsrond.
Tips för att hålla reda på scoren på tävlingen: skriv av raden på den nedersta delen och klipp av
den nedersta delen innan du lämnar in scorekortet i ett greefeekuvert i greenfeelådan. Därefter
kan du gå ut om du så önskar och spela ytterligare ett varv och använda den nedersta delen. Då
sparar vi många scorekort.

Seniortourens vinterhandicap
Man spelar på det handicap man har 27.10.2020 eller första speltillfället. Spelhandicap enligt
slopetabellen. Vid resultat som motsvarar 35,5 poäng eller lägre så kommer handicapet att
reduceras enligt dom gamla reglerna och spelaren erhåller ett vinterhandicap som gäller för resten
av seniorvintertouren eller tills ny sänkning av vinterhandicapet sker. Det går inte att höja sitt
vinterhandicap. Sänkning av vinterhandicapet sker enligt följande tabell:
Vid HCP <10,0 sker sänkning med 0,1 för varje poäng över 18
Vid HCP 10,0 – 11,4 0,2
Vid HCP 11,5 – 18,4 0,3
Vid HCP 18,5 – 26,4 0,4
Vid HCP 26,5 - 36,0 0,5
Vid HCP > 36,0
0,6

Säsongstävling
Dom 12 bästa ronderna under vintern kommer att räknas ihop till ett säsongsresultat, som blir det
resultat som bestämmer din slutliga placering på vintertouren.
Om det blir en ”svår” vinter så kan tävlingsledningen under tävlingens gång komma att besluta om
att färre ronder än 12 skall ligga till grund för den slutliga prislistan.
Tävlingsledningen kommer löpande att sammanställa en resultatlista som kommer att anslås på
anslagstavlan i klubbhuset och läggas ut på Seniortourens hemsida.

Anmälan och resultatrapportering
Spela när Du vill på Högantorpsbanan under tisdagen och efter avslutad rond lägger Du Ditt
scorekort i ett greenfeekuvert och skriver ”VINTERSENIORTOUREN + datum + belopp” (ni får
vara flera på samma scorekort) utanpå kuvertet och stoppar det i greenfeelådan.

På scorekortet skall Du fylla i namn, exakt hcp alternativt exakt vinterhcp, datum och antalet
bruttoslag på varje hål samt räkna ner bruttoresultatet. Kortet skall signeras av både spelaren och
en markör. Obs markören behöver inte vara deltagare i tävlingen.

Anmälningsavgift och priser
Anmälningsavgift är 20 kronor per spelomgång. Helst betalar du via swish till 0708-915997, eller
så lägger du 20 kr tillsammans med scorekortet i ett greenfeekuvert.
Prisutdelning kommer att ske i början på den ordinarie seniortouren i vår.
Om frågor eller tveksamheter kontakta någon i tävlingsledningen
Lars Brikell,

073-0259073, larsbrikell@tele2.se

Stig Hanning,

0708-915997, stig.hanning@telia.com

Bestämmelser ”Seniorvintertouren 2020-2021”
1. Tee
Damer spelar från tee 23. Herrar spelar från tee 27.
2. Allmänna regler
Regler för golfspel 2019- (SGF) och klubbens lokala regler gäller,
med följande tillägg/undantag:
- Flagga på green
Det kan finnas både en röd och en vit flagga på green, seniorvintertouren spelar mot den vita
flaggan.
- Håla ut
Med plus ett slag anses bollen vara hålad om någon del av bollen ligger inom en puttlängd
(normalputter 90 cm) mätt från hålkanten. Ytan inom ovanstående radie får spelaren före
slaget iordningställa från eventuella naturföremål och lösa snö- och isklumpar. Dock får ej
rännor mot hål skapas i snön..
Banpersonalen kan komma att borra upp flera hål på green för att under vintern kunna flytta
flaggan även om det är tjäle i jorden. Om ett sådant hål är i puttlinjen är det tillåtet att flytta
bollen till ett läge så att hålet ej längre är i puttlinjen, det nya läget får dock ej vara närmare
hål än det ursprungliga läget. Detsamma gäller om den röda flaggan är i puttlinjen.
- Lägesförbättring
Varsomhelst inom spelfältet (dock ej i hinder) får bollen lyftas och rengöras efter markering
och skall återplaceras inom en klubblängd från den ursprungliga platsen, dock ej närmare hål.
Vid snö får marken före återplacering iordningsställas.
3 Regel 3 – Förlorad boll
Om bollen förloras på den finklippta delen av banan får en ny boll, utan plikt, sättas i spel där
bollen anses vara förlorad, så nära den ursprungliga platsen som möjligt, dock ej närmare
hål. I ruffen gäller samma förfarande men med ett slags plikt.
4. Regel 4 – Flaggan och boll på green
Ingen plikt om bollen träffar flaggstång eller medspelares boll på green.
Vid fastfrusen flagga skall denna ej lyftas då risken att den ej går att
återplacera är stor.
5. Regel 5 – Plogade snövallar
Samtliga plogade snövallar på spelfältet är att betrakta som MUA.
6. Regel 6 – Boll i hinder
- Boll i bunker
Boll i bunker får lyftas och rengöras för att återplaceras så nära det ursprungliga läget som
möjligt. Underlaget får ej iordningsställas. Snö får dock tas bort.
Vattenfylld bunker där det ej finns möjlighet att återplacera bollen ”fri från vatten”, får
betraktas som MUA
- Boll i vattenhinder
Om boll vidrör snö eller is får den lyftas och rengöras för att återplaceras. Vid snö får
underlaget iordningsställas. Regeln för tillfälligt vatten gäller ej i vattenhinder.

