
Regler och förutsättningar för S:t Arild herrseniorsektions sommargolf 2022 
 
Giltiga från 1 juni 2021 

Sommargolfen är öppen för alla herrar som är medlemmar i S:t Arild GK och som under 
2021 fyller lägst 55 år. 
Tävlingen spelas normalt på tisdagar. Vissa tävlingar spelas på andra banor än 
S:t Arild. Se vidare aktuellt spelschema på herrseniorsektionens Facebookgrupp  
S:t Arild herrseniorsektionen eller på klubbens hemsida. 

1. Spelform 
Slagspel med handicap och maximalt antal slag (slaggolf). 
Maxantal slag är 5 plus hålets par. För att påskynda speltempot ska spelaren 
avsluta spelet på hålet när denne nått maxantalet slag. 
 

2. Anmälan till tävling 
Anmälan till tävling ska normalt göras via Min Golf https://mingolf.golf.se/  
Anmälan stänger 12:00 lördagen före kommande speldag (om tisdag) eller den tid 
som anges på Min Golf för den aktuella tävlingen. Vid spel på andra banor än S:t 
Arild ska anmälan normalt göras 1 vecka före speldagen. Observera att eventuell 
greenfee eller andra avgifter betalas av var och en direkt till den aktuella klubben. 
 

3. Val av tee och önskad starttid 
För att påskynda speltempot begränsas valet av tee till antingen 49 eller 54. 
Spelare får fritt välja tee och ska vid anmälan till tävlingen ange från vilken tee han 
önskar spela. 
Spelare kan efter att startlistan publicerats hos tävlingsledningen begära att hans 
tee ändras. Sådan begäran måste godkännas av tävlingsledningen innan spelet 
påbörjas. Har godkännande inte inhämtats diskvalificeras spelaren. 
Spelare kan vid anmälan ange om tidig eller sen starttid önskas. Inga garantier ges 
att önskemålet kan uppfyllas. 
 

4. Startavgift 
Startavgiften är 40 kr. Avgiften ska betalas via SWISH till Frank Rawn 0706621043 
före tävlingens början. ”A conto” betalning för valfritt antal tävlingar kan göras. 
Spelare som inte betalat startavgiften i förväg diskas. 
 

5. Klasser och startlista 
Tävlingen är uppdelad i två klasser, spelare med exakt handicap 22,5 eller lägre 
(klass A) och spelare med exakt handicap över 22,5 (klass B). Indelningen i klasser 
är fix under hela sommargolfen och baseras på spelarens exakta handicap den 
första speldagen för sommargolfen. 
 
Startlista publiceras senast 12:00 dagen före speldagen. 
 



Scorekort kommer att finnas utlagda vid tävlingskansliet. Endast ett scorekort per 
boll. Spelare med lägst handicap i bollen ansvarar för att rätt resultat noteras på 
scorekortet. Efter tävling ska scorekortet läggas i ”lådan” utanför tävlingskansliet. 
 

6. Tävlingar och priser 
Vid varje speltillfälle utses en eller flera pristagare i vardera klassen. Priserna, i form 
av presentkort på klubbens shop, utgår enligt fastställd fördelning och utlämnas när 
sommarserien är avslutad.  
 
Under sommargolfen spelas också en Order of Merit (OoM) i vardera klassen. I 
denna tävling räknas de 10 bästa resultaten av alla kvalificerande rundor. 
Resultatlista och aktuell ställning i OoM publiceras på Min Golf. 
 

7. Märkning av boll 
Spelare skall märka sin boll så att den lätt går att identifiera. 
Spelare skall göra sin markör uppmärksam på märkningen av bollen. Detta gäller 
också om provisorisk boll spelas eller inbytt boll sätts i spel. 
 

8. Speltempo 
Observera reglerna 5.6a och 5.6b i Svenska Golfförbundets Regler för golfspel. 
Spelare med lägst handicap i bollen har ett extra ansvar att se till att ett raskt 
speltempo tillämpas och att regler och etikett följs. 
Kom i god tid till tee, minst 5 minuter innan starttid.  
Släpp igenom bakomvarande boll om ni blir upphunna och det beror på att ni tappat 
tempo och inte håller avståndet till framförvarande boll. 
Tillämpa ”ready golf”. 
Kortare avbrott kan göras efter att 9 hål spelats, förutsatt att avstånden till 
framförvarande respektive bakomvarande bollar inte är för stort respektive för kort. 
 

9. Övrigt 
Lokala regler och Svenska Golfförbundets Regler för golfspel ska i övrigt följas. 
 
Med anledning av Covid-19 har SGF tagit fram kompletterande tävlingsvillkor. Det 
är var och ens skyldighet att informera sig om och känna till dessa. Du hittar dem 
på: 
 
https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona--
fran-1-juni-2021.pdf 
 
 
Var speciellt uppmärksam på följande:  
Håll dig hemma om du har minsta symtom på sjukdom. 
 


