
Regler för ”Order of Merit” och Antikrundan 2017  

 

 18 håls slaggolf med hcp. 

 Om start 26/4  blir det 3 st deltävlingar med 5 rundor i varje innan finalen. 

De fyra bästa resultaten i varje deltävling räknas. 5 priser i varje deltävling och 5 i 

finalen.Vid delfinalerna har vi lite olika varianter av närmaste hål etc….. för varje deltävling. 

Finalen är egen tävling, men räknas in i OoM. 

 Omgång 1: 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5 

 Omgång 2: 31/5, 7/6, 14/6, 21/6, 28/6 

 Omgång 3: 5/7, 2/8, 9/8, 23/8, 30/8 

 Final: 6/9 

 Ev. utflykt planeras till den 16/8. Som vanligt öppen för både D-forsare & K-ingar. 

 Högsta hcp för deltagare är 36. Har man högre hcp spelar man på 36. 

 Två klasser: A : 0 – 21,0 B: 21,1 – 36,0. 

 Max deltagare: 75 st. 

 Anmälan via Golf.se senast måndag kl 22.00. Lottning presenteras på tisdagen senast efter 
kl 15.00. 

 Samlottning sker med bägge klasserna. 

 I samband med anmälan går det att markera om man vill ha tidig eller sen start. 

 Om man är förhindrad att spela när lottningen är klar, måste detta meddelas till kansliet. 

 Uppgraderad startavgift 60:- . 

 Kansliet kommer även denna säsong att ta emot betalning och lämna ut scorekort. 

 En Order of Merit ( OoM ) kommer att uppdateras efter varje spelomgång. 

 De 8 bästa resultaten under säsongen räknas in i OoM. 

 De poäng som delas ut i OoM följer samma regler som i Oktobertouren. 

 Man utgår från snittresultatet från de fem (5) bästa scorerna i varje klass vilket ger 15 
poäng. 

 Vid bättre resultat erhålls ytterligare 1 poäng för varje slag bättre än snittresultatet. 

 Vid sämre resultat sker motsvarande minskning. Alla får minst 1 poäng för "Sllt & Flit". 

 Ex. snittresultat = 72. En score = 70 ger alltså 15+2 = 17p. En score = 77 ger 15-5 = 10p. 

 All prisutdelning sker på middagen efter finalspelet. 

 För att få deltaga ”gratis” på avslutningsmiddagen skall man spelat minst 10 
onsdagstävlingar. 

 OBS:Tävlingen vid utflykten den 16/8 räknas ej in i OoM. 

 OBS: Bra om ni ser till att scorekorten är tydligt ifyllda. 

 


