Statuter för Måndagsgolfen 2021
Deltagare
I måndagsgolfen får spelare som är 22 år eller äldre delta och inom golfen räknas födelsedag
som den 1 januari. Det innebär att spelare som är född 1999 äger rätt att delta. Tävlingen är
även öppen för icke-medlemmar, men enbart medlemmar kan inkluderas i tävlingens Orderof-Merit (se nedan).
Speldag och speltid
Speldag är måndagar mellan den 26 april till den 7 september (totalt 16 omgångar).
Måndagsgolfen spelas inte om det är en helgdag och det är uppehåll vecka 26 till 29. Finalen
spelas den 14 september och då som en Shootout (se nedan). Det kommer även att
genomföras en avslutningstävling och den spelas den 17 september. Vi detta tillfälle kan alla
som löst säsongsavgift delta och/eller de som betalat för minst 10 stycken
”engångsmåndagar”. Speltiden är varannan vecka 07.24 till 10.20 och varannan 11.00 till
13.56, men vid stora startfält kan denna tid utökas. Lottning sker i trebollar (undantagsvis kan
det bli fyrbollar).
Spelavgift
När det gäller startavgifter i tävlingen så kan man lösa ett kort för 300 kronor och då spelar
man så många gånger man vill utan att betala anmälningsavgift och de som betalar per tävling
betalar 35 kronor. De som måste erlägga greenfee för tävlingen betalar normal
tävlingsgreenfee och den är 300 kronor. Betalning av årskort och/eller enskilda
anmälningsavgifter sker i receptionen.
Tävlingsform och klassindelning
Spelformen är i A-klass, bara slaggolf och i B-klass, varannan slaggolf och varannan
poängbogey.
Klassindelningen är: A-klass +8,0 – 23,4 och B-klass 23,5 – 54,0
Finalspel
Finalen den 14 september spelas som en Shootout i A- respektive B-klass. Till denna är de tio
(10) bästa (enligt Order-of-Merit) i varje klass kvalificerade. Skulle någon av de tio inte
kunna delta så går platsen till nummer elva på listan, osv. I finalen skall en spelare försvinna
per hål tills att det efter hål 9 finns en vinnare. Delas resultatet på ett hål sker ett särspel och
detta efter en förutbestämd mall.
Lottning och scoreinmatning
Kansliet sköter lottning, utskrift, utdelning av scorekort och inmatning av resultat. Lottning
sker enligt principen att vid slaggolf kan klasserna blandas i bollarna, men vid slaggolf och
poängbogey sker lottning klassvis. Spelare kommer att kunna välja sen eller tidig start.
Resultat i de olika deltävlingarna
Varje deltävling har sitt prisbord och detta enligt mallen att ettan i respektive klass får 120
kronor (presentkort), tvåan får 60 kronor (presentkort) och trean får 30 kronor (presentkort).
Dessa priser samlas ihop till ett presentkort vid tävlingssäsongens slut.
Beräkningen av poäng till Order-of-Merit görs på följande sätt. Vid en enskild deltävling
läggs de tre bästa resultaten samman och delas med tre. Då får man fram ett medelvärde och

det medelvärdet ger 15 poäng. Exempel, vid en enskild tävling blir medelvärdet 72 slag och
en spelare som har 70 slag får då 17 poäng och en spelare med 74 slag får 13 poäng.
Ansvarigt för uträkningen av Order-of-Merit är Sune Larsson. Poängsammanräkningen finns
på klubbens hemsida under fliken medlem/senior. Totalt räknas de 10 bästa poängresultaten.
Övriga frågor
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.
Gamla 5:15
Före 2016 så fanns det möjlighet för män som var +70 att välja mellan att spela gul eller röd
tee på Måndagsgolfen. Detta undantag är nu borta och man måste besluta för varje serie,
tävling, etc, vad som skall gälla. På måndagsgolfen får män som är +70 välja om man vill
spela gul, blå eller röd, men när man väl har valt så måste man spela där under hela serien.
För damer +70 så finns samma möjlighet att välja blå, röd eller orange tee. För herrar under
70 år kan man välja att spela gul eller blå tee och för damer i samma ålder kan man välja blå
eller röd.
Tävlingsledare
Askersunds Golfklubb, Magnus Lilja, Kärravägen 30, 696 75 Åmmeberg
Tel. 0583-349 43 eller 070-993 65 67, e-post: magnus@askersundsgolfklubb.se

