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1 Veterantävlingar i Nya GIT 

 

Nya GIT används fullt ut för anmälningar och startlistor för alla veterantävlingarna.  

Med några undantag används nya GIT också fullt ut för resultatlistor (några resultatlistor 

kommer att kräva lite handpåläggning innan publicering pga. speciella spelformer - Gulan, 

Mallorca, Flaggtävlingen och Eclectic). 

 

Nya GIT ska användas fullt ut så att manuell hantering begränsas till mindre 

handpåläggningar. Om detta medför begränsningar i vilka varianter av anmälningar och 

varianter av spelformer som erbjuds så får dessa anpassas så man kan använda nya GIT.  

2 Utbildningsmaterial 

På Veteransidorna på Nacka GK webben finns det handledningar för spelledare och lottare. 

Nya GIT innehåller såklart mycket information om hanteringen av systemet, det som finns här 

är att se som en lathund för veterantävlingarna. 

Antal lottare/spelledare bör begränsas för att upprätthålla kompetens om hanteringen i nya 

GIT. 

3 Val av tee – tekniska möjligheter 

För alla tävlingsformer medger systemet: 

• Fritt val av tee 

o Om tävlingen erbjuds med möjlighet att fritt välja tee så blir fältet "val av tee" 

tvingande vid anmälan, dvs man måste välja tee för att kunna göra anmälan 

Herrar kan då välja mellan gul, blå och röd. Damer kan välja mellan gul, blå, 

röd och orange. 

▪ Tydligt för spelaren 

▪ Kräver kontroll och eventuellt ändring av ”lottaren” att alla följer 

tävlingsbestämmelserna för den aktuella tävlingen, om man har infört 

begränsningar i vilka tee som man får använda sig av – man bör alltså 

tillåta alla tee för att minimera handpåläggning 

 

• Möjlighet att välja tee baserat på kön, ålder och/eller HCP 

o Om tävlingen medger val av kortare bana för herrar från t.ex X år och uppåt 

och för damer Y år och uppåt gäller att man i anmälan bockar i rutan vid Val 

av "Tee i HCP tävlingar" enl. tävlingsbestämmelserna.  

▪ Ingen kvittens på val vid anmälan 

▪ Den som inte omfattas av möjligheten att välja, enligt 

tävlingsbestämmelserna, kan också bocka i rutan men den har då ingen 

effekt 

▪  

• Fix tee baserat på kön, ålder och/eller HCP 

o Inget fritt val, följer det som definierats för tävlingen 
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3.1 Ändring av tee-val 

Om tävlingen erbjuds med möjlighet att välja tee så finns följande möjligheter för 

spelledare/lottare: 

• Efter att en anmälan registrerats kan man i nya GIT ändra tee för en spelare: 

o i anmälningslistan (då uppdateras även startlistan till rätt tee) 

o i startlistan 

o vid scoreinmatning 

o I samtliga fall uppdateras SHCP till matchande tee. 

4 Val av sen/tidig starttid 

Val av starttid påverkar endast skapande av startlista. Ej skapande av lag. Om det används i 

lagtävlingar får lottaren manuellt ta hänsyn till detta när hen skapar lag så laget inte omfattas 

av tävlande med olika önskemål. 

5 SHCP-beräkningar (standard) 

Så här mycket av spelarnas SHCP får spelarna tillgodoräkna sig: 

Greensome: 60 % för spelare med lägst shcp och 40 % för spelare med högst shcp 

Foursome:   50 % för varje spelare 

Fyrboll (=Bästboll):  90 % för varje spelare, avrundas till heltal. 

Scramble:    Beroende på lagstorlek finns det olika rekommendationer på beräkningsvärden.  

Tvåmannalag - Spelare med lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,5. 

Spelaren med den högre spelhandicapen multicerar sin spelhandicap med 0,2. 

Tremannalag - Spelaren med lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,3. 

Spelaren med näst lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,2. Spelaren med 

tredje lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,1. 

Fyrmannalag - Spelaren med lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,2. 

Spelaren med näst lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,15. Spelaren med 

tredje lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,1. Spelaren med fjärde lägst 

spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,05. 

Anmärkning 1 (avser för scramble): Vid återbud rekommenderas att man "lägger in" en fiktiv 

spelare med handicap 36 i bollen och därefter räknar ut spelhandicap. 

6 Medlemmar som inte har Nacka GK som hemmaklubb 

Veterantävlingarna är synliga på ”Min Golf” om man anger Nacka GK som urval.  

De som är medlemmar men inte har Nacka GK som hemmaklubb kan då anmäla sig via Min 

Golf. 
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7 Skicka mail till deltagare i tävling 

7.1 I GIT Tävling - vanligast 

På fliken ANMÄLDA under Åtgärder trycker du på Skicka E-post/SMS och följer 

instruktionerna.  

OBS att SMS kostar pengar och att alla inte har registrerat ett mobilnummer så välj enbart E-

post. 

 

7.2 I Golfens IT-system. 

1. Välj fliken BOKA och Starttidsschema 

 
2. Markera starttid 

3. Välj Skicka e-post 

4. Följ instruktionen och mailet går ut när du trycker Skicka 

8 Uppsättning av tävling i GIT 

8.1 Kopiera och ändra (rekommenderas) 

Logga in på GIT tävlingsmodul och öppna . 

 

Enklaste sättet att sätta upp en ny tävling är att kopiera en gammal tävling och då väljer du en 

lämplig tävling att kopiera, t.ex Veteran Fyrboll bästboll: 

 
 

Välj KOPIERA och du får upp följande bild: 
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Här byter du namn till det du vill ha och på vilket datum (Startdatum) tävlingen skall äga rum. 

Obs att alla inställningar följer med och alla datum (när anmälan kan ske, när startlista 

publiceras etc.) justeras till det nya startdatumet. Därefter trycker du på SPARA. 

 

Nu kan du öppna upp tävlingen. 

 
 

Därefter går du in och kontrollerar/ändrar inställningarna till det du vill ha. 

Obs att om du sedan under GRUNDINSTÄLLNINGAR ändrar startdatum så justeras inte 

övriga datum. Har det blivit fel är det enklast att radera tävlingen och kopiera på nytt med rätt 

startdatum. 

8.2 Skapa ny tävling från scratch 

Logga in på GIT tävlingsmodul och öppna . 

 

Välj . 
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1. Ge tävlingen ett namn 

2. Välj datum när tävlingen ska gå av stapeln 

3. Välj typ av tävling, slagspel eller match. OBS att du inte kan ändra typ av tävling 

efter att du sparat. Då får du radera tävlingen och börja om. 

4. Kryssa inte i ”Ingen startlista”. 

5. Du kan välja att tävlingen inte syns på Min Golf innan du är klar med uppsättningen. 

När du sedan är klar kan du öppna den så den syns på Min Golf 

6. Därefter väljer du mall. Välj något som är i närheten av vad du ska sätta upp. Det 

spelar inte så stor roll vad du väljer av de tre första du kan ändra allt i senare skede. 

7. SPARA 

 

Nu får du upp en ”tom” tävling som du ska definiera. 
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8.2.1 Grundinställning 

Tryck på  för GRUNDINSTÄLLNING. 

 
 

1. Kontrollera namnet på tävlingen och ändra vid behov 

2. Kontrollera datum och ändra vid behov 

3. Välj en klassificering som passar, t.ex. ”Seniortävling övriga” 

4. Välj kategori ”Veteraner”. Denna används för att kunna sortera på ”Veteraner” i listan 

över alla tävlingar så det underlättar fortsatt hantering. 

Om du behöver kan du skapa en ny kategori. 

5. Därefter trycker du på SPARA 

 

8.2.2 Klasser 

Tryck på  för KLASSER. 
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Singeltävling 

Om du vill ha en tävling med två klasser ska det se ut så här: 

 

 
OBS att vi tillåter HCP 54 att delta med spel på HCP 36. Dvs övre hcp-gräns skall vara 54 i 

de singeltävlingar vi tillåter detta. 

 

Partävling 

Vi partävling måste du skapa lagklasser. 

Välj då . 

 
Ge klassen ett namn och kortnamn. Välj klasstypen ”Lagklass” och SPARA. 

 

OBS att vid mer än en klass i lagtävling så funkar inte lottningen.  

Sättet att hantera det på är att bara skapa en klass för anmälan och efter lottningen skapa de 

klasser du vill ha så placeras lagen ut i rätt klasser. 
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1. Ta bort A klassen. Öppna den och RADERA. 

2. Fyll i max antal deltagare 

3. Välj ”Anmälningsordning” vid överanmälan 

4. Fyll i lagstorlek 

5. SPARA 
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8.3 Banor 

 

Tryck på  för BANOR. 

 
 

Välj SÖK och Nacka GK kommer upp automatiskt. 

 
 

Välj LÄGG TILL och därefter STÄNG. 

 

8.4 Startomgångar 

Tryck på  för STARTOMGÅNGAR. 

 

Välj LÄGG TILL NY. 

 
Välj starttid. SPARA och STÄNG. 
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Om du har en Rumble sätts den upp med flera ronder, hål 1-6, 7-12, 13-17 samt hål 18, alltså 

4 ronder. 

 

 
 

8.5 Ronder och format 

Tryck på  för RONDER OCH FORMAT. 

 

Singeltävling 

 

Två klasser A och B. 
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Välj SPELFORM: 

 

 
Här väljer du om val av tee ska ske som fritt val eller om du via avancerad tee vill styra 

avvikelser på kön, ålder och hcp. 

OBS! Om du väljer ”fritt val av tee” så kan du också använda ”Avancerad tee” för att ändra 

default tee för t.ex. H75+. 

Om du vill ha lika hantering av hcp för båda klasserna markerar du ”Lika för alla”. 

OBS! Om du har en singeltävling där man kan anmäla sig med +36 i hcp ska man här 

begränsa ”HCP-gräns” till HCP 36. 

 

Har du en tävling över t.ex. 9 hål markerar du hål 1-9 eller 10-18. 

Har du en Rumble gör du detta för alla fyra ronderna. 

 

För att kunna medge röd tee för herrar 75+ markera ”Använd avancerad tee” tryck på 

. 
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Markera Kön och Ålder och LÄGG TILL AVVIKELSE. 

 
 

 

Partävling 

 
 

Välj SPELFORM. 
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För att kunna medge röd tee för herrar 75+ markera ”Använd avancerad tee” tryck på 

 och lägg till Avvikelse som ovan. 

 

 

Partävling, gemensamt resultat 

 

Om du har en greensome eller foursome så behöver du ange hcp-fördelningen inom paret. 

 
 

Öppna INSTÄLLNING av lagSHCP. 

 
Välj Metod och Beräkningsdetaljer. SPARA. 
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8.5.1 Särskiljning 

Tryck på  för SÄRSKILJNING. 

 

 
 

Välj lämlig metod och SPARA. 

 

8.5.2 Cut 

Om du behöver använda CUT så tryck på  för CUT. 

Behöver du inte använda den så lämna den orörd. 

 

8.5.3 Anmälan 

 

Tryck på  för Anmälan. 

 
 

1. Ställ in anmälningsdatum 
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2. Under AVGIFTER kan du definiera avgifter för tävlingen (vanliga klubbtävlingar 

hanteras utan att ange avgifter här) 

3. Under önskemål anger du om man i anmälan kan ange t.ex. sen-/tidig start 

 

 
4. Under FRÅGA kan du ställa frågor till deltagarna 

5. Under ONLINE anger du hur anmälan ska ske vi Min Golf 

 

 
Har du lag så kan du välja mellan endast individuell, endast par eller blandat. Välj och 

SPARA. 
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6. Under ANGE LAGNAMN talar du om hur namnen ska synas 

 
Välj metod och SPARA. SPARA hela Anmälan. 

 

8.5.4 Publicering 

Tryck på  för Publicering. 

 
Här tar du bort bocken om Dold när du är klar och tävlingen skall synas på Min Golf. 

Du anger när startlistan ska vara tillgänglig samt information som du vill visa på Min Golf. 

Övriga flikar använder vi inte. SPARA. 
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8.5.5 Kontaktpersoner 

Tryck på  för Kontaktpersoner. 

 
LÄGG TILL NY 

 
 

 
Obs markera Offentlig på de kontaktpersoner som skall synas på Min Golf, normalt bara 

spelledaren. 
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8.5.6 Order Of Merit (Running Eclectic) 

Obs att det förutsätter att du skapat en OoM under  på 

förstasidan av GIT. 

 

 
Tryck på NÄSTA 

 
Välj vad resultatet ska beräknas på (lägst antal bruttoslag eller lägsta nettoscore och SPARA. 

 

Om du har en Running Eclectic så tryck på  för ORDER OF MERIT. 
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LÄGG TILL NY 

 

 
Välj klass och OoM som du tidigare definierat. 

 

8.5.7 Startförbud 

Tryck på  för STARTFÖRBUD. 

 
Här anger du tid för startförbud som automatiskt uppdaterar ”tidsbokningen”. 

 

 

8.5.8 Tilldela behörighet 

Denna använder vi inte. 

 

Klart!! 
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9 Tisdagstävlingar 

9.1 Generellt för alla tisdagstävlingar 

 

• Alla medlemmar, förutom passiva, som under året uppnått 60 års ålder med ett HCP 

+8,0 – 45,0 äger rätt att delta 

• Starttider 08:00 – 11:00 (19 starttider), start 08:20 ger 17 starttider 

• Anmälan öppnar tre veckor innan tävling 

o Undantag: Tävlingar som ligger i augusti kan anmälas från 1 juli 

o Undantag: Vid anmälan till singeltävlingar kan man välja tidig eller sen starttid 

• Anmälan stänger 15:00 sista lördag före tävlingsdag  

• Startlista publiceras senast 12:00 sista måndagen före tävlingsdag 

• Åldersklasser som gäller är D60, H60, H70, H80 

• För tävlingar med två hcp-klasser gäller HCP-gränserna +8 – 24,0 och 24,1 – 45,0 

• För lagtävlingar gäller ”individuell anmälan” 

o Undantag: Foursome-tävlingar medger möjlighet till både enskild anmälan 

och val av spelpartner vid anmälan 

• För anmälan gäller möjlighet till önskemål om tidig/sen starttid 

o Undantag: Gäller inte för lagtävlingar med mer än två deltagare i laget 

• För skapande av lag i lagtävlingar gäller ”likvärdig SHCP” som grundregel (några 

undantag finns) 

• Singeltävlingar lottas i trebollar 

o Undantag: Gäller ej Slaggolf 2 klasser med Running Eclectic pga stort 

deltagande 

• Tee 

o Herrar 60 → 74 år spelar Gul tee, 75 år → spelar röd tee 

o Damer 60 →  spelar röd tee 

o Undantag: Några singeltävlingar kommer att erbjudas med fritt val av tee. 

Herrar kan då välja gul, blå eller röd tee, damer kan då välja gul, blå, röd eller 

orange tee. 

o Undantag: KM hanteras av klubben och då gäller H60 gul tee, H70 blå tee och 

H80 röd tee samt D60 röd tee 
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9.2 Tävlingsformer 

9.2.1 Scramble, fyrmannalag kompletterat med tremannalag vid behov 

 

Tävling Ant 

hål 

Spelform Öppen 

för 

Klasser SHCP Tee Lottning 

Scramble 

 

Individuell 

anmälan 

(76 pers) 

18 slagspel Vet +8 -- 

45 

En 20%+15+10+5 

 

Ej HCP-

grundande 

H60-74 Gul 

H75→ Röd 

D60→ Röd 

Skapa lag 

med  

likvärdig 

SHCP 

Fri 

lottning 

av starttid 

        

Högsommar 

scramble 

 

Individuell 

anmälan 

(76 pers) 

9 

(10-

18) 

Slagspel 

kanonstart 

Vet +8 -- 

45 

En 20%+15+10+5 

 

OBS får endast 

tillgodoräkna 

sig 50% pga. 9 

hål. 

Ej HCP-

grundande 

H60-74 Gul 

H75→ Röd 

D60→ Röd 

Skapa lag 

med  

likvärdig 

SHCP 

Fri 

lottning 

av starttid 

        

Tvåmanna 

scramble 

 

Individuell 

anmälan 

(76 pers) 

18 Slagspel Vet +8 -- 

45 

En 50% (låg) + 

20% (hög) 

Ej HCP-

grundande 

Fritt val Skapa lag 

med 

likvärdig 

SHCP 

Fri 

lottning 

av starttid 

        

Scramble 

 

Individuell 

anmälan 

(76 pers) 

9 

(10-

18) 

Slagspel 

kanonstart 

Vet +8 -- 

45 

En 20%+15+10+5 

 

OBS får endast 

tillgodoräkna 

sig 50% pga. 9 

hål. 

Ej HCP-

grundande 

H60-74 Gul 

H75→ Röd 

D60→ Röd 

Skapa lag 

med  

likvärdig 

SHCP 

Fri 

lottning 

av starttid 

OBS Max antal startande ska anges som max antal lag endast om man bara får anmäla sig 

som lag – vid individuell anmälan ska man ange max antal individer. 

OBS Parbildning inom klassen vid två klasser löses på följande sätt : 

1. Skapa tävling med en (1) lagklass 

2. Efter att anmälningstiden gått ut beräknas likvärdiga lag 

3. Skapa en ny lagklass och uppdatera hcp-gränser i båda klasserna 

4. Nu placerar systemet paren i rätt klass 

5. För att ge trebollen rätt shcp så skapa ny lagklass för trebollar och ge rätt shcp-

fördelning i ronder och format 
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9.2.2 Fyrboll bästboll 

 

Tävling Ant 

hål 

Spelform Öppen för Klasser SHCP Tee Lottning 

Bästboll 

 

Individuell 

anmälan 

(76 pers) 

18 Par PB Vet +8 -- 

45 

En 90% 

Ej HCP-

grundande 

Fritt val Fri 

lottning 

av lag 

med val 

av 

sen/tidig 

starttid 

OBS Max antal startande ska anges som max antal lag endast om man bara får anmäla sig 

som lag – vid individuell anmälan ska man ange max antal individer. 

 

9.2.3 Slaggolf 2 klasser med Running Eclectic 

 

Tävling Ant 

hål 

Spelform Öppen 

för 

Klasser SHCP Tee Lottning 

Slaggolf 

& 

 

Running 

eclectic 

(76 pers) 

18 

 

 

5 omg 

Slaggolf 

 

 

Recl två 

klasser 

Vet  

A +8-24,0 

B 24,1-

45,0 

 

A & B 

+ Ecl 

100% 

HCP-grundande 

 

Full hcp 

H60-74 Gul 

H75→ Röd 

D60→ Röd 

Fri 

lottning i 

fyrbollar 

vid behov 

med val 

av 

sen/tidig 

starttid 

 

Registrering av Running Eclectic: 

 

Sätt upp en tredje klass Ecl för att hantera eclectic. OBS att du måste bocka i ”Spelare kan 

delta i fler än en klass” i KLASSER. Därefter måste den som deltar i eclectic i anmälan för 

varje tävling välja sin huvudklass (A eller B beroende på hcp) och därefter bocka för eclectic. 

Om spelaren glömmer detta kan spelledaren justera det innan överföring till OoM. 

För att redigera alla spelares anmälningar samtidigt så öppna Multiklasslista under rubriken 

Listor på fliken Anmälda. 

 

Med hjälp av Order Of Merit (OoM) skapas eclecticberäkning. 

Efter varje omgång presenteras bästa nettoresultat per hål. 

 

Vid överföring till OoM väljer man klassen eclectic som då för över alla, både A- och B-

klass. Detta gör man för varje omgång. 

• Handpåläggning krävs i excel för att dela upp A- respektive B-klass efter sista 

tävlingen. Då gäller det hcp man har i sista tävlingen. 
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9.2.4 Gulan, fyrmannalag, EJ efter 2017 

 

Tävling Ant 

hål 

Spelform Öppen för Klasser SHCP Tee Lottning 

Gulan,  

4-mannalag 

 

Individuell 

anmälan 

(57 pers) 

18 PB 

 

4-

mannalag 

Vet +8-45,0 en 100%  

Ej HCP-

grundande 

H60-74 Gul 

H75→ Röd 

D60→ Röd 

Skapa lag 

med 

likvärdig 

SHCP 

Fri lottning 

av starttid 

OBS Max antal startande ska anges som max antal lag endast om man bara får anmäla sig 

som lag – vid individuell anmälan ska man ange max antal individer. 

 

Poängregistrering: 

Hanteras genom att i laget ”nolla” (par + 5) alla utom den som har gulan och bästa PB för 

varje hål. För att sedan få in 5 p extra för att man behållit gulan in i mål kan man ”fuska in” 

resultat som ger 5 p för en tredje spelare. Inte så vackert kanske men man får ett resultat. 

 

Alternativet är att köra resultatberäkningen helt manuellt. 

 

9.2.5 Irish greensome 

 

Tävling Ant 

hål 

Spelform Öppen för Klasser SHCP Tee Lottning 

Irish 

greensome 

 

Individuell 

anmälan 

(76 pers) 

18 Greensome 

slaggolf 

 

Vet +8-45,0 en 60% + 

40%  

Ej HCP-

grundande 

H60-74 Gul 

H75→ Röd 

D60→ Röd 

Skapa lag 

med 

likvärdig 

SHCP 

med val av 

sen/tidig 

starttid 

OBS Max antal startande ska anges som max antal lag endast om man bara får anmäla sig 

som lag – vid individuell anmälan ska man ange max antal individer. 

 

9.2.6 Tre klubbor + putter 

 

Tävling Ant hål Spelform Öppen för Klasser SHCP Tee Lottning 

Tre 

klubbor 

(57 pers) 

18 Slaggolf 

 

Vet +8-45,0 Dam & 

Herr 

100% 

Ej HCP-

grundande 

Fritt val Fri lottning 

i trebollar 

med val av 

sen/tidig 

starttid 
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9.2.7 Greensome 

 

Tävling Ant 

hål 

Spelform Öppen för Klasser SHCP Tee Lottning 

Greensome 

 

Individuell 

anmälan 

(76 pers) 

18 Greensome 

slaggolf 

 

Vet +8-45,0 en 60% + 

40%  

Ej HCP-

grundande 

Fritt val Skapa lag 

med 

likvärdig 

SHCP 

med val av 

sen/tidig 

starttid 

OBS Max antal startande ska anges som max antal lag endast om man bara får anmäla sig 

som lag – vid individuell anmälan ska man ange max antal individer. 

 

9.2.8 Poängbogey 

 

Tävling Ant hål Spelform Öppen för Klasser SHCP Tee Lottning 

PB  

En klass 

(57 pers) 

18 PB Vet  

A +8-24,0 

B 24,1-45,0 

En 100%  

HCP-

grundande 

RÖD tee för 

alla 

 

Fri lottning 

i trebollar 

med val av 

sen/tidig 

starttid 

 

Tävling Ant hål Spelform Öppen för Klasser SHCP Tee Lottning 

PB  

två klasser 

(57 pers) 

18 PB Vet  

A +8-24,0 

B 24,1-45,0 

A & B 100%  

HCP-

grundande 

H60-74 Gul 

H75→ Röd 

D60→ Röd 

Fri lottning 

i trebollar 

med val av 

sen/tidig 

starttid 

 

9.2.9 Foursome, slaggolf 

 

Tävling Ant hål Spelform Öppen för Klasser SHCP Tee Lottning 

Foursome 

 

Parvis och 

individuell 

anmälan 

(76 pers) 

18 Foursome 

slaggolf 

 

Vet +8-45,0 En 50% + 

50%  

Ej HCP-

grundande 

H60-74 Gul 

H75→ Röd 

D60→ Röd 

Parvis 

anmälan & 

fri lottning 

av par vid 

individuell 

anmälan 

OBS Max antal startande ska anges som max antal lag endast om man bara får anmäla sig 

som lag – vid individuell anmälan ska man ange max antal individer. 

Hantering av spelpartner: 

I anmälan erbjuds att anmäla antingen lag (då anmäls båda spelarna samtidigt) eller enskild 

anmälan. 

Därefter skapas lag med fri lottning av de enskilt anmälda. 
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Lagskapande sker genom att de som anmält sig som lag flyttas över till reserver i ”Ta ut 

spelare” och låses. Därefter beräknar man lag på de enskilt anmälda. När man är nöjd så får 

man återskapa lagen som anmält sig som lag genom ”Nytt lag manuellt” och därefter släppa 

låsningen av reserverna som då kommer in som lag i tävlingen. 

 

9.2.10 Flaggtävling 

 

Tävling Ant hål Spelform Öppen 

för 

Klasser SHCP Tee Lottning 

Flaggtävling 

(57 pers) 

18 Slagspel, 

max 12 

slag 

Vet 

+8-45,0 

Dam & 

Herr 

100%  

Ej HCP-

grundande 

Fritt val Fri lottning 

i trebollar 

med val av 

sen/tidig 

starttid 

Resultat 

hanteras 

manuellt 

 

9.2.11 Poängbogey två klasser 

 

Tävling Ant hål Spelform Öppen för Klasser SHCP Tee Lottning 

PB 

(57 pers) 

18 PB Vet  

A +8-24,0 

B 24,1-45,0 

En 100%  

HCP-

grundande 

Fritt val Fri lottning 

i trebollar 

med val av 

sen/tidig 

starttid 

 

 

9.2.12 Kategori-KM, EJ efter 2017, Hanteras av klubben 

 

Tävling Ant 

hål 

Spelform Öppen för Klasser SHCP Tee Lottning 

KM 

(76 pers) 

18 + 

18 

Slagspel Vet  

 +8-45,0 

D60, H60, 

H70, H80 

Fyra Scratch 

HCP-

grundande 

H60 Gul 

H70 Blå 

H80 Röd 

D60 Röd 

Klassvis fri 

lottning av 

starttid i 

trebollar för 

dag 1. 

Startordning 

dag 2 är 

omvänd 

resultatord-

ning dag 1 
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9.2.13 Fyrboll bästboll, äkta makar 

 

Tävling Ant hål Spelform Öppen för Klasser SHCP Tee Lottning 

Äkta 

makar 

 

Endast 

parvis 

anmälan 

(38 lag) 

18 Par PB Vet +8 -- 45 En 90% 

Ej HCP-

grundande 

H60-74 Gul 

H75→ Röd 

D60→ Röd 

Parvis eller 

individuell 

anmälan. 

Individuell 

lottas i par. 

OBS Max antal startande ska anges som max antal lag endast om man bara får anmäla sig 

som lag – vid individuell anmälan ska man ange max antal individer. 

 

9.2.14 Mallorca 

 

Tävling Ant 

hål 

Spelform Öppen för Klasse

r 

SHCP Tee Lottning 

Mallorca 

3-

mannalag 

Individuell 

anmälan 

(57 pers) 

18 PB, 

tremanna-

lag 

Vet +8 -- 45 En 100% 

Ej HCP-

grundande 

Fritt val Skapa lag 

med 

likvärdig 

SHCP 

Fri lottning 

av starttid 

OBS Max antal startande ska anges som max antal lag endast om man bara får anmäla sig 

som lag – vid individuell anmälan ska man ange max antal individer. 

9.2.15 Poängberäkning 

- Mallorca hanteras genom lagspel PB och att ”nolla” resultat för spelare som inte ska 

räknas på de olika hålen. 

 

9.2.16 Veteranmötet, vandringspris 

 

Tävling Ant hål Spelform Öppen för Klasser SHCP Tee Lottning 

VM 

(57 pers) 

18 Slaggolf 

 

 

Vet  

A +8-24,0 

B 24,1-45,0 

A + B 100% 

HCP-

grundande 

Fritt val Klassvis fri 

lottning i 

trebollar 

med val av 

sen/tidig 

starttid 
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9.2.17 Rumble 

 

Tävling Ant hål Spelform Öppen för Klasser SHCP Tee Lottning 

Rumble 

4-

mannalag 

(76 pers) 

18 PB 

slaggolf 

 

1-6: 1res 

7-12: 2res 

13-17: 3 

18: 4 res 

 

Vet +8-45,0 En Std 

spelform 

 

EJ HCP-

grundande 

H60-74 Gul 

H75→ Röd 

D60→ Röd 

Fri lottning 

 

OBS att den ska sättas upp med fyra ronder; hål 1-6, 7-12, 13-7 samt hål 18 

Startlista måste skapas för alla 4 ronder för att man ska kunna rapportera scoren. Startlistan 

för Rd 1 är den som ska publiceras. Startlistan för Rd 2-4 kan skapas hur som helst, t.ex. i 

hcp-ordning, de måste finnas för att kunna öppna de ronderna för scoreinmatning. 


