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1 Tävlingen spelas mellan klubbarna inom distriktet. Varje klubb deltar med 4-
manna lag av herrseniorer: En spelare med högsta tillåtna hcp-9.4, två 
med hcp 9.5-18.4, och en med hcp 18.5-30.4.Varje klubb har rätt att 
representera med högst två lag. 

2 Om ett lag saknar representation i lägre hcp-klass får spelare med högre 
hcp delta i klassen, men spela på klassens högsta tillåtna hcp, 9.4, 18.4 
resp 30.4. 

3 De fyra spelarna med lägst resp högst hcp från respektive klubb bildar 
varsin fyrboll. De åtta spelarna i mellanklassen fördelas med en spelare från 
varje klubb i valfri fyrboll. 
Tävlingen spelas enligt slagspelsregler (slaggolf) med full hcp: alla i 
fyrbollen möter alla i individuell match - totalt 6 matcher. 
I varje enskild match erhåller spelaren med högst hcp hela skillnaden mellan 
de båda spelarnas tilldelade antal slag. Om två spelare slutar på samma 
antal nettoslag delas matchen dem emellan. 

Tävlingen spelas från gul tee (eller motsvarande). Spelare som är 70 år eller 
äldre har möjlighet att spela från blå tee och spelare som är 80 år eller äldre 
har möjlighet att spela från röd tee. 

4 I fyrbollen spelar varje spelare om 3 poäng - totalt spelar fyrbollen om 6 
poäng: vinst i enskild match ger 1 p. delning 0.5 och förlust 0 poäng. Lagets 
poäng är summan av lagmedlemmarnas. Vid lika lagresultat netto 
avgörs lagmatchen om såväl 1:a som 4:e plats enl. spelhcp-
metoden. Lag med lägst sammanlagd spelhcp vinner över lag med 
högre sammanlagd spelhcp. 

5 Förlorande lag i div 1-5 flyttas ner en division och segrarna i div 2-6 flyttas 
upp en division efter varje spelomgång. 

6 Anmälningsavgift är 200:-. 
Avgiften kommer att faktureras klubben. Sista anmälningsdag är 31/3 
via anmälningslänk som skickas till klubbarna under januari. 
Förutsättning för anmälan av lag är att klubben ska kunna ställa upp som 
arrangörsklubb minst en gång per år och anmält lag. 

7 Lagledare för resp lag skall vara registrerad i GIT:s funktionärsregister. 
8 Ej erlagd anmälningsavgift berättigar ej till start. 
9 Vandringspriset är löpande och erövras för gott av den klubb som först 

erhåller 3 inteckningar. Endast seger i div 1 i årsfinalen ger inteckning. Den 
klubb som erhåller inteckning i vandringspriset disponerar priset ett år. I 
övrigt ska inga priser förekomma. 

10 Arrangerande klubb bjuder på greenfee. 
11 Tävlingsdagar och arrangörsklubbar för årets första spelomgång fastställs av 

UGF efter samråd med klubbarnas tävlingsansvariga. Finalomgången i div 
1 spelas på neutral bana.  

12 Tävlingen administreras via nya GIT tävling. Omgångarna läggs upp av UGF 
och därefter får varje arrangörsklubb en inloggningslänk där 
tävlingsomgången skall genomföras. Arrangörsklubb ska omgående efter 
tävling se till att resultaten finns registrerade och därefter sammanställer 
UGF resultaten och utser spelplatser för nästa omgång. 

13 
14 

Arrangörsklubben ser till att berörda klubbar erhåller kallelse i god tid.  
Anmälan av laguppställning ska göras via golf.se eller genom att kontakta 
arrangörsklubben senast kl 12 två dagar innan tävling. Efteranmälan möjlig 
efter överenskommelse med arrangörsklubben, dock senast kl 12 dagen 
innan tävling. 
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