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Statuter för Seniorernas Torsdagsgolf, D50 och H50
Gäller från 2020 och tillsvidare.
Seniorernas torsdagsgolf spelas under säsongen med start veckan efter ”Vårträffen” i maj
månad och avslutas veckan före ”Höstavslutningen” i september månad. Syftet med
tävlingsarrangemangen är att alla D50+ och H50+ ska ges möjlighet till stimulans, fysiskt och
mentalt, samt spela olika spelformer med olika spelpartner och i anslutning till spelet repetera
och träna regelkunskaper.
Spelprogram med namngivna tävlingsledare ges ut vid seniortävlingen ”Vårträffen” .
Torsdagsgolfens rutiner:
Tävlingberättigade:

Klubbmedlemmar i Kils Gk, D50 och H50.

Klassindelning:

Klass A: Hcp = 0-23,5. Klass B: Hcp =23,6-54,0.
OBS! Spelare som vid säsongsstart börjar i Klass A eller B ligger
kvar i sin Klass i poängtabellen (OoM) hela säsongen oavsett Hcpjustering.

Startavgift:

50kr inkluderar avgift för närmast hål.

Anmälan/start:

OBS! Spelare 75 år och äldre väljer att slå ut från GUL eller RÖD
tee vid första speltillfället och fortsätter spela från vald tee hela
säsongen på torsdagsgolfen.
Anmälan sker via Golf.se senast kl 1200 dagen före tävlingsdagen
eller per telefon till reception.
Lottningen utföres i GIT-systemet.
Startlista presenteras på Golf.se senast kl 1600 dagen före
tävlingsdagen.
Starttid 08.00 – 10.30
Scorekort fylls i av Spelaren med Namn, Golf-ID, Spel-hcp,
Exakt hcp, Klass och Tee.
Anm: Om spelare anmäler sig direkt vid tävlingskansliet på
tävlingsdagen, får han/hon starta sist i spelfältet.

Start av spel:

Starter släpper ut spelare till spel med ca 9 minuter mellan
bollarna.

Avslut av spel:

Scorekorten kontrolleras, resultat summeras, signeras av spelare
och markör. Kortet läggs i Torsdagsgolfens brevlåda. Hcpändring sker automatiskt i GIT.
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Anmärkning 1:

Vid mindre än 5 spelare per klass ställs tävlingen in.

Anmärkning 2:

Prisutdelning till de bästa i klass A och B sker vid
”Höstavslutningen”.

Anmärkning 3:

Vid annan spelform, t.ex Bästboll, Foursome, Greensome eller
Irish Greensome eller lagspel fördelas summa startavgifter till
vinnarna enligt: 1:an 30%, 2:an 25% , 3:an 20%, 4:an 15% och
5:an 10%. Vid matchspel utdelas ett antal flera närmast hål-priser
från startavgiften.

Administration som tävlingsledaren ansvarar för:
-Närmast hålskyltarna (för röd och gul tee) placeras ut vid ett par 3-hål, med mätskala på
flaggstången eller separat måttband.
-Startavgifterna (antal spelare x 50 kr) kontrollräknas. OBS! 2x100 kr avgår från startavgiften
till närmast hål-vinster. Resterande summa läggs i kuvert märkt Torsdagsgolfen med datum,
summa och lämnas till klubbens ekonomiansvarig.
-Vinsterna för närmast hål, från röd och gul tee, 2x100 kr, läggs i kuvert och märkes med
vinnarnas namn. Är personerna inte närvarande lämnas kuverten i reception.
-Scorekorten kontrolleras och läggs tillsammans med startlista med eventuella efteranmäldas
namn och golf-ID samt närmast hål-resultaten i Torsdagsgolfens postlåda eller lämnas till
resultatansvarig .
Resultatansvarigas uppgifter :
Resultatansvarig redovisar i GIT-systemet. Resultat och närmast hål presenteras på Golf.se
samt sätts upp på seniorernas anslagstavla.
-Poängfördelningen i klass A och klass B enligt nedanstående, sammanställs automatiskt i
Order of Merit.
Placering: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14,15, osv
Poäng

:15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.1.1..osv
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