
                                                                                   
   

  

 

Tävlingsbestämmelser för Oktobertouren 2018 

Oktobertouren 2018 spelas enligt: 

• Regler för Golfspel, Spel- och Tävlingshandboken samt EGA Handicapregler 

• De nedan beskrivna separata Tävlingsbestämmelser 2018 

• Arrangörsklubbens Lokala Regler och Tävlingsregler med följande tillägg: 
o Lättnad för pluggad boll är utsträckt till att omfatta hela spelfältet 
o En klubblängds lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet 

 
Hcp-tävling med A-, B-, och C-klass. Spelformen är individuell slaggolf 
A-klass: Exakt handicap +8,0 – 18,0 
B-klass: Exakt handicap 18,1 – 23,0  
C-klass: Exakt handicap 23,1 – 36,0 

 

Klasserna spelas på skilda banor, vilket betyder att deltagande klubbar/anläggningar svarar för tre 
tävlingar vardera.  
Speldagar är måndagar och torsdagar med föranmälan.  
Av tävlingsprogrammet framgår vilken klubb/anläggning som arrangerar dagens olika klasser 
 

• Tävlingen är öppen för alla seniorer(22+) 

• EGA Exakt Tävlingshandicap krävs inte 

• Spelare med handicap 37-54 får delta, men spelar på exakt handicap 36,0 

• Anmälan senast dagen före tävlingsdag och startlista publiceras senast 18.00 samma dag 

• Kanonstart 10.00 rekommenderas, men rullande start kan förekomma 

• Vid frost kan man starta senare och ända fram till 11.30, men då med kanonstart 

• Den exakta handicap spelaren har vid sitt första deltagande i oktobertouren avgör vilken 

klass spelaren deltar i. 

• Spelaren kvarstannar i samma klass även vid förändring av spelarens exakta handicap, men 

deltar vid alla tävlingstillfällen alltid med dagsaktuellt exakt handicap. 

• Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee eller från motsvarande hektometer-tee 

• Herrar 75 + har möjlighet att välja en främre tee och därmed spela en kortare bana 

• Denna möjlighet kan endast tillämpas på de klubbar/anläggningar där även damer har 

samma möjlighet att välja en främre tee och därmed spela en kortare bana 

• Finns inte denna valmöjlighet för damer måste alla herrar, oavsett ålder, spela från gul tee 

eller från motsvarande hektometer-tee 

• På de klubbar/anläggningar som infört hektometersystemet bestämmer respektive 

klubb/anläggning vilka tees som ska gälla 

• Avgiften för deltagande är 120kr varav 50kr är anmälningsavgift; 20kr går till priser och 50kr 

är tävlingsgreenfee 

 

 

 

 



                                                                                   
   

 

 

• Avvikelser kan förekomma då vissa klubbar/anläggningar valt att inkludera mat eller fika i 

anmälningsavgiften – se information på ÖLGF Hemsida eller i ÖLGF Tävlingskalender 

• Gästspelare från annan klubb/anläggning än de som tillhör ÖLGF och Arboga, betalar 70kr 

(anmälningsavgift 50kr och 20kr till prisbordet) plus ev. mat eller fika samt den dagsaktuella 

tävlingsgreenfee som gäller hos arrangören 

• Om tävlingen spelas på bana med fler än två provisoriska greener (vintergreener) är ronden 

inte handicapgrundande 

• En sådan tävling genomförs med ordinarie spelhandicap – alltså ingen reduktion 

• Arrangerande klubb ansvarar för att bollarna blandas med spelare från olika klubbar  

• Pris till dagens 1:a, 2:a, 3:a och 4:a 

• Efter avslutad tour får de 13 första på OoM priser  

• Alla priser utdelas i samband med nästa års vårupptakt 

• Gästspelare deltar inte i någon form av tävling 

• Poängberäkning i OoM utgår från snittresultatet från de fem bästa scorerna, vilket ger 15 

poäng 

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

• Vid sämre resultat sker motsvarande minskning (lägst en ”flitpoäng”) 

• Av totalt 12 planerade tävlingstillfällen räknas den sammanlagda poängen från de 8 bästa 

tävlingarna 

• Resultat av spelare från gästklubbar – annan klubb/anläggning än de som tillhör ÖLGF och 

Arboga, påverkar inte poängberäkningen 

Örebro Läns Golfförbund 2017-11-21 

Seniorkommittén / Regel & Handicapsektionen 

 

 


