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Tävlingsbestämmelser för Dam-6an 

 

Tävlingen spelas enligt publikationerna Regler för golfspel och Spel- o- 

tävlingshandboken  

- Damtävling för seniordamer 50+ med officiellt tävlingshandikapp, spelare med  högre   

hcp än 36,0 kan delta med får då tillgodoräkna sig 36,0. 

- Ett lag består av max sex spelare. 

- Kvalificeringsomgångarna spelas i 2 pooler. Vilken pool som klubb deltar i kan ändras 

från år till år. 

- Tävlingen spelas på tisdagar med start kl 9:00 om inte berörda klubbar kommer 

överens om annan tid.  

- Dam 6:an läggs upp som tävling i GIT av respektive klubb, inklusive resultaten. 

- Anmälan om laguppställning ska inkludera namn på lagledaren och görs till 

arrangerande klubb/lagledare senast fredag veckan före.  

- Spelformen är slaggolf, spelas med hcp (max 36) över 18 hål. 

- De fem bästa resultaten räknas i kvalificeringsomgångarna. 

- Om en klubb enbart har fem spelare räknas samtliga fem resultaten. 

- Hemmalaget bjuder på lunch. 

- Hemmalaget bjuder på greenfee avgiften enligt beslut. * 

- Lagavgiften bestäms i annat forum. Avgiften inbetalas till ÖLGF/seniorkommitté, bg 

978-3796 

- Skulle en situation uppstå där två lag i samma pool efter sista omgången i grundspelet 

eller i finalen har samma antal slag, lägger man ihop respektive lags spelhandikapp 

(shcp). Laget med lägst shcp vinner.  

Vid exakt samma shcp, jämför man resultaten enligt den matematiska formeln (de nio 

sista hålen, de sex sista hålen, osv enligt Svenska Golfförbundets regler). Laget med 

lägst resultat vinner. 

Skulle lagen fortfarande ha samma resultat efter jämförelse enligt den matematiska 

formeln är det tävlingsledningen för den aktuella banan som avgör om särskiljning ska 

ske utifrån särspel eller lottning. Om beslut att ej tillämpa särspel ska gälla kan detta 

ske efter hänsyn till rådande omständigheter såsom väderlek, tidsaspekt, mörker osv. I 

så fall kan särskiljning ske genom lottning.  
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- Om en regelfråga skulle uppstå under spelets gång, spelas även en alternativ boll. Om 

inte regelfrågan kan lösas omedelbart efter spel utifrån regelboken, kontaktas Åke 

Holt, ÖLGF, 0730-267889, e-post: ake@holt.se. 

- Vinnande lag i respektive pool möts i final som spelas på neutral bana. 

- Lag till finalspel ska bestå av damer som deltagit i kvalificeringsspelet. 

- I finalen räknas samtliga resultat. 

- Gemensam lunch efter finalspelet, som finansieras ur Dam 6:ans budget.  

 

* Enligt överenskommelse mellan klubbarna i Örebro läns golfdistrikt är greenfee- 

avgiften 100 kr/person.  

Respektive klubb bestämmer själv i vilken form som avgiften och lunch tas ut av 

medlemmen. 

Medlem med begränsad spelrätt på sin hemmaklubb/anläggning betalar gällande 

greenfee. 

www.olgf.nu  
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