Statuter för herrgolfen 2021
Deltagare
I herrgolfen får herrar som har grönt kort och handicap 54 och lägre delta, ingen åldersgräns.
Tävlingen är även öppen för icke-medlemmar, men enbart medlemmar kan inkluderas i
tävlingens Order-of-Merit (se nedan).
Speldag och speltid
Speldag är torsdagar mellan den 22 april och 23 september (infaller torsdagen på en helg så är
det ingen herrgolf). Finalen spelas den 1 oktober. Speltiden är mellan 16.28 och 18.00
(löpande start), men vid stora startfält kan denna tid utökas. Lottning sker i trebollar
(undantagsvis kan det bli fyrbollar). Det är inte tävling vecka 27, 28, 29 och 30 och heller inte
tävling dagen innan midsommarafton och Kristi Himmelsfärdsdagen.
Anmälningsavgift
När det gäller anmälningsavgift i tävlingen så är den 40 kronor. Av dessa 40 kronor så går 25
kronor till priser och 15 kronor till Order-of-Merit och final. De som måste erlägga greenfee
för tävlingen betalar normal tävlingsgreenfee.
Tävlingsform och klassindelning
Spelformen är att vi i två veckor spelar slaggolf och två veckor poängbogey och över 9 hål.
Den 17 juni spelar vi 18 hål. Under spelåret kommer vi att genomföra en tävling från blå tee,
en från röd tee, en tävling med enbart tre klubbor och putter, en gång spelar vi partävling
(scramble) och en gång med tre mulligans (från tee). Vi spelar i en (1) klass och det ingår
även en eclectic under året (se mer text om eclectic på hemsidan).
Herrkväll, resa och finalspel
Efter spelet den 22 april genomförs en herrkväll och platsen är klubbhuset i Åmmeberg. Vi
kommer att behandla tävlingsprogrammet, resan, finalen och lite annat. Finalen, den 2
oktober, spelas på Askersunds GK och som en poängbogey över 18 hål och första start kring
13.00. Efter tävlingen så genomförs en prisutdelning för tävlingen och för årets Order-ofMerit.
Lottning och scoreinmatning
Kansliet sköter lottning, utskrift och utdelning av scorekort. Kansliet sköter även inmatning
av resultat efter spelad rond. Prisutdelning sker i möjligaste mån direkt efter ronden. Spelare
behöver närvara vid prisutdelningen för att erhålla sitt pris. Spelare kommer att kunna välja
sen eller tidig start och om man behöver golfbil.
Resultat i de olika deltävlingarna
Beräkningen av poäng till Order-of-Merit görs på följande sätt. Vid ett deltagarantal på 10 till
15 skall 3 olika poängtal delas ut, 3, 2 och 1 (poäng delas mellan lika resultat). Vid ett
deltagarantal på 16 till 23 skall 4 olika poängtal delas ut, 5, 3, 2 och 1 (poäng delas mellan
lika resultat). Vid ett deltagarantal på 24 till 29 skall 5 olika poängtal delas ut, 6, 4, 3, 2 och 1
(poäng delas mellan lika resultat). Vid ett deltagarantal på 30 eller fler skall 6 olika poängtal
delas ut, 7, 5, 4, 3, 2 och 1 (poäng delas mellan lika resultat). Vid mindre än tio deltagare
delas inga poäng ut.

Övriga frågor
Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)
För allt spel på Askersunds GK gäller att en spelare får skaffa sig information om avstånd
genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd
rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra
förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.)
bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan
ytterligare funktion faktiskt används.
Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas
förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta
(t ex avstängda eller övertejpade).
Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som
har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under
förutsättning att: applikationen endast mäter avstånd och den multifunktionella
apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller
ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan
hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används.
Avbrott i spelet
Vid avbrott på grund av dåligt väder och om spelet inte kan avslutas samma dag annulleras
spelomgången.
Lokala regler
Vid varje tävling gäller de lokala reglerna för Askersunds Golfklubb och vid tillfälle kan
tävlingsledningen dela ut tillfälliga lokala regler.
Övningsspel
För de som deltar i herrgolfen är den möjligt att spela banan under dagen innan tävling.
Gamla 5:15
Tidigare så fanns det möjlighet för män som var 12 år eller yngre och 70 år eller äldre att välja
mellan att spela gul eller röd tee på herrgolfen. Detta undantag är nu borta och man måste
besluta för varje serie, tävling, etc, vad som skall gälla. Under 2020 får män som är 12 år eller
yngre och 70 år eller äldre att välja om man vill spela gul eller röd, men när man väl har valt
så måste man spela där under hela serien.
Tävlingsansvarig
Askersunds Golfklubb, Magnus Lilja, Kärravägen 30, 696 75 Åmmeberg
Tel. 0583-349 43, e-post: magnus@askersundsgolfklubb.se

