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Följande tävlingsbestämmelser gäller för seniors tävlingar samt Order of Merit. Tävlingsbestämmelserna 
uppdateras löpande och senaste versionen ligger ute på hemsidan.  
 

 
1. MEDLEMSKAP, ÅLDER FÖR DELTAGANDE SAMT KRAV PÅ ARBETSINSATS. 

För att delta och spela seniors tävlingar som ingår i Order of Merit måste man vara Guldmedlem i Piteå 
Golfklubb, man och 40 år eller äldre. 
 
I motprestation till klubben, för att vi erhåller reserverade starttider tisdagar och torsdagar, har vi kommit 
överens om att vi utför en arbetsinsats för klubben eller på banan med minst 8 timmar  
(2 halvdagar) per person. 
 
Arbetsinsatsen kommer att bokföras och registreras på en särskild lista i shopen och de som utfört 
arbete har förtur till seniors tävlingar vid överanmälningar. 
 

2. ANMÄLAN och ANMÄLNINGSAVGIFT 
Anmälan kan ske fram till kl.12:00 dagen före tävlingsdagen. 
Anmälningsavgiften är 40 kronor som betalas kontant vid starten.  
Av anmälningsavgiften avsätts 10 kr per spelare till Order of Merit och avslutningstävlingen för 
säsongen. Resten av anmälningsavgiften fördelas ut till priser i tävlingen. 
 
I mån av plats kan efteranmälan ske på plats i kansliet/shopen på golfklubben. 
 

3. NO SHOW-AVGIFT 
Är man anmäld till en tävling och finns med på startlistan men inte kommer till start utgår en ”no show-
avgift” på dubbla startavgiften f.n. 80 kronor. Denna avgift skall betalas vid nästa tävling som spelaren 
deltar i och no show-avgiften går till den gemensamma prispotten inför avslutningstävlingen.  
 

4. KLASSINDELNING 
Tisdagstävlingar: A-klass  HCP: +1,0 – 54,0 
 

Torsdagstävlingar: A-klass  HCP: +1,0 - 17,9 
 B-klass  HCP: 18,0 – 54,0 
 

5. TEE 
Fritt val av tee för samtliga – vilket innebär att deltagarna får fritt välja vilken tee de vill spela ifrån, kravet 
är att tee är slopad för personen. 

 
6. ANTAL TÄVLANDE 

Herrar Seniors har reserverade starttider för max. 36 spelare på tisdagar och max. 36 spelare på 
torsdagar. Vid överanmälningar har den som utfört sin arbetsinsats (8 tim.) på klubben förtur. 

 
7. SPELFORM 

Slaggolf – Singel 
 
8. TÄVLINGSDAGAR 
 
 8.1 Tisdagar (ordinarie starttid kl. 07:30) 

Lottning sker med en klass (A- och B-klass tillsammans). Anmälningsavgifterna bildar en pott som 
fördelas enligt särskild fördelningslista som finns i pärmen i tävlingsladan. 
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 8.2 Torsdagar (ordinarie starttid kl. 13:00) 
Lottning sker med A-klassen för sig och B-klassen för sig. Anmälningsavgifterna per klass bildar 
prispott som fördelas enligt särskild fördelningslista som finns i pärmen i tävlingsladan.  

   
9. LOTTNING / STARTLISTA 

Lottning sker av kansliet/shopen och startlistan publiceras dagen före tävlingsdagen senast kl. 15:00 på 
Min Golf.  
Den som har speciella önskemål i lottningen skall kontakta kansliet/shopen senast när anmälningstiden 
utgår. 

 
10. DIGITALT TÄVLINGSSCOREKORT 

Vi använder oss av digitalt scorekort i seniors tävlingar. Samtliga spelare som finns med på startlistan 
kommer att, strax före första starttid i tävlingen, få ett SMS som innehåller en länk som man klickar på 
för att öppna scorekortet. 
Spelaren kan själv via sin mobiltelefon rapportera in scoren för sig själv och övriga spelare i bollen. 
 
Ur regelhänseende krävs att minst två spelare i bollen använder sig av digitalt tävlingsscorekort.  
En spelare i en boll kan alltså inte själv föra sin score. 
 

11. PRISUTDELNING 
Omedelbart efter att alla spelare kommit in och resultatlistan är klar sker prisutdelning i tävlingsladan. 
 
Den som har vunnit pris och inte är kvar på prisutdelningen förlorar sitt pris och pengarna går till den 
gemensamma prispotten inför avslutningstävlingen. 

 
12. ORDER OF MERIT FÖR SENIORS 

Order of Merit för seniors är en summering av de 6 bästa nettoresultaten från seniors tisdags- och 
torsdagstävlingar under säsongen.  
I Order of Merit ingår resultaten från första tävlingen i juni månad och t.o.m. sista tävlingen i augusti 
månad. 
Kravet är att man har spelat minst 6 ronder under säsongen för att komma med på resultatlistan för 
Order of Merit. 

 
******************************************************************* 

 
AVSLUTNINGSTÄVLING MED PRISUTDELNING FÖR ÅRETS ORDER OF MERIT 
 
Veckan efter sista seniortävlingen i augusti månad, som avslutar årets Order of Merit, spelas en särskild 
avslutningstävling för säsongen.  
 
2022 års avslutningstävling spelas onsdag den 7 september. 
 
Kvalificerade att delta i avslutningstävlingen är alla som har minst 6 spelade ronder under säsongen och finns 
med i årets resultatlista för Order of Merit. 
 
För avslutningstävlingen gäller; 
- Minst 6 spelade ronder i årets Order of Merit. 
- Ingen klassindelning. 
- Fritt val av Tee.  
- Ingen anmälningsavgift. 
 
Av den prispott som avsatts från anmälningsavgifterna under säsongen delas detta ut vid prisutdelningen efter 
avslutningstävlingen.  
 


