TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Nyckelhålet 2017
2017
Allmänt

Nyckelhålet är en partävling, öppen för damer i klubbar/anläggningar inom ÖLGF
samt Arboga GK. Tävlingen arrangeras i samarbete med Nyckelfonden och en stor
del av tävlingsavgiften går till forskning via Nyckelfonden. Tävlingen spelas med
klubbkval vid två tillfällen på varje klubb/anläggning inom ÖLGF och Arboga GK och
en distriktsfinal på Karlskoga GK den 17 september.

Deltagare

Damer 18 år och äldre. Man anmäler sig som ett par eller som en ensam spelare,
och blir då hoplottad med annan spelare. För deltagande i finalspelet krävs att man
kvalificerat sig i något av klubbkvalen. Man kan spela med olika partner i de två
klubbkvalen, men enbart spela med en partner om man kvalificerar sig i båda
klubbkvalen.

Avgift

Tävlingsavgiften i klubbkvalen är 60 kr per person och kvaltillfälle (30 kr går till
Nyckelfonden och 30 kr till prisbordet i finalen). Tävlingsavgiften i finalspelet är 150
kr per person inkl. lunch och greenfee. Hela summan går till Nyckelfonden.
Alla tävlingsavgifter skickas till ÖLGF för administration.

Spel i Kval & Final

Parspel över 18 hål; kvalspel Irish Greensome slaggolf, finalspel Greensome
slaggolf. Tävlingen genomförs i en klass. Två kvaltillfällen arrangerar varje
klubb/anläggning som deltar i Nyckelhålet 2017 (det rekommenderas en
vardagskväll och en lördag-söndag-eftermiddag).

Handicap

En spelare får högst tillgodoräkna sig exakt handicap 36,0. Spelare med högre
handicap får delta och deltar då på 36,0. Spelarnas handicap ska vara korrekt förd.
Kontrolleras vid behov i GIT.

Anmälan

Tävlingen läggs upp i Nya GIT tävling och anmälan görs av spelarna på golf.se/min
golf

Finaldeltagande

20% av deltagande par i kvalomgångarna från respektive klubb/anläggning
kvalificerar sig vidare till finalspel den 17 september. Ansvariga ÖLGF har därefter
möjlighet att, vid behov, fylla på med ytterligare par.

Prisbord

Det finns inget krav på prisbord i kvalspelet men om någon klubb vill dela ut priser
så finns inget hinder för detta. 2016 kunde alla spelare i finalen få pris, vilket vi
även hoppas kunna vara möjligt 2017.

Övrigt

Tävlingarna genomförs enligt:
• Spel- och Tävlingshandboken 2016
• Regler för Golfspel 2016
• EGA Handicapregler 2016
• Arrangörsklubbarnas Lokala Regler och Tävlingsregler

Ansvariga ÖLGF

Ann-Charlott Sundh-Persson och Liselott Abrahamsson, ÖLGF

