
 

Tävlingsbestämmelser Vintertouren 2022-2023   
Inledning Vintertouren spelas under extraordinära förhållanden, vilket ska beaktas vid regeltillämpningen. 

Hellre fria än fälla är ledorden. 

Antal spelare Antalet är begränsat till 36. Först anmäld gäller. 

Deltagare Tävlingen är öppen för seniorer som är medlemmar i Örebro City G & CC.                                     

Speldagar Måndagar och torsdagar.  
Tävlingsledningen kan vid dåligt väder ändra speldag. 

Spelplatser Korthålsbanan Gustavsvik, 2x9 hål.  

Första speldag Tävlingsstart äger rum efter det att båda 18-hålsbanorna har stängts.  
Exakt tidpunkt meddelas av tävlingsledningen. 

Sista speldag  Avslutning sker innan den första 18-hålsbanan öppnar.  
Exakt tidpunkt meddelas av tävlingsledningen. 

Anmälan Registrering och lottning sker i eller i anslutning till studion. Fyll i scorekort med namn, datum, 
exakt handicap, spelhandicap senast kl. 08:45. Tidpunkten kan ändras av tävlingsledningen. 
Kolla alltid upp ditt aktuella hcp före varje start, se nedan under Hcp 

Starttid Vi utgår från att första start ska kunna ske kl. 09:00 från nödvändigt antal hål samtidigt 
(shotgun). Tider kommer att bokas upp i GIT. 

Startordning Lottning i 3- eller 4-bollar. 

Startavgift Innan du deltar första gången swishar du 300: - till Lennart Bergqvist, 0706427140. Från denna 
summa dras sedan 30:- vid varje speltillfälle. Denna startavgift räcker alltså 10 gånger. Om du 
sedan vill fortsätta betalar du in ytterligare 300:- osv. Icke utnyttjad startavgift betalas tillbaka 
efter avslutad säsong. Av startavgiften går varje gång 15: - till dagspriser och 15: - till OoM. 

Spelform Slaggolf med hcp. 

Klassindelning En gemensam klass. 

Lägesförbättring Lägesförbättring inom en klubblängd på den finklippta delen av banan. Dock ej närmare hål. 
Fri dropp för pluggad boll på hela spelfältet. 
Om bollen ligger i snö får snön tas bort och bollen återplaceras på samma plats. Detta gäller på 
hela spelfältet. Ligger bollen på is är detta att betrakta som tillfälligt vatten. 
Nätet mellan rangen och hål 9 är gräns för Out of bounds. Ingen lättnad om nätet stör svingen. 

Spel från bunker Snö i bunker får tas bort för att identifiera bollen. Om bollen ligger på snö eller is i bunker är 
detta att betrakta som tillfälligt vatten och bollen får droppas på närmaste snö/isfria plats i 
bunkern. Om bunker i sin helhet är täckt med vatten/is- eller snö, och det således inte finns 
något ställe där du kan droppa bollen, får du droppa bollen utanför bunkern utan plikt.  
Närmaste väg ut, dock ej närmare hål. 
Tävlingsledningen kan temporärt ta bunkrarna ur spel, helt eller delvis. 

Skänkta puttar Nej, bollen ska hålas ut. Vid isbelagda hål etc. gäller att om man är inom en normal putters längd 
från hålet, anses bollen hålad + 1 slag. 

Slope Slopen tillämpas. Korthålsbanan är slopad över 18 hål, både för herrar och damer.  

Hcp 
 

Specifikt för Vintertouren är att det hcp du hade första gången kommer att justeras av 
Tävlingsledningen efter varje tävlingsomgång. Sänkning sker med 0,5 för varje poäng bättre än 
36. Höjning sker med 0,5 för poäng sämre än 32. Nytt hcp hittar du på redovisningen av OoM. 

Scorekort Signerat scorekort med angivet nettoresultat lämnas i eller i anslutning till studion.   
Räkna också ut och skriv antal poäng på scorekortet. Udda slag tas ut på första 9.  

Spelbarhet Senast kl. 08:00 speldagen meddelas på mail om tävlingen ställs in p.g.a. otjänlig väderlek. 
Målsättningen är dock att alla ändringar ska kunna skickas ut senast kl. 20:00 dagen före 
speldagen.  

Order of Merit (OOM) En gemensam OOM. 

Antal tävlingar i OOM Tolv tävlingar ingår i OOM.  

Resultat Poängberäkningen utgår från snittresultatet från de tre 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. Det krävs minst tio startande för resultat och OOM-poäng.  

OOM skickas ut via mail efter varje tävling. 

Priser Dagspriser till var 7:e startande och pris till de 12 bästa på OOM. 
Dagspriserna betalas ut tillsammans med priserna på OoM.  

Tävlingsledare  Stefan Rehnberg; 070-6220968; stere@telia.com;  
Lennart Bergqvist; 070-6427140; lb.berga@telia.com 
Christer Joelsson; 070-3532440; christer.joelsson46@telia.com 
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