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Aktivitetsbeskrivning för Oldboysverksamhetens golftävlingar 2017 
 
Seriespel H55, H65, H70 
Tävlingar sker i sexmannalag som tas ut av lagledare. Tävlingsformen är matchspel. 
Maximalt handicap som räknas beror på i vilken serie spelet sker. Deltagare ska under 
året uppfylla åldersgränsen. Den som tillhör en äldre grupp kan undantagsvis få spela i 
en lägre åldesklass. Antalet matcher per säsong beror på antalet deltagande lag i 
respektive serie. Alla lag möts en gång antingen hemma eller borta. 
 
Seriespel H75 
Tävlingar sker i fyrmannalag som tas ut av lagledare. Tävlingsformen är matchspel. 
Maximalt handicap som räknas är 24. Deltagare ska under året uppfylla åldersgränsen.  
Antalet matcher per säsong beror på antalet deltagande lag. Alla lag möts en gång 
antingen hemma eller borta. 
 
Onsdagsgolf 
Tävlingar sker varje onsdag under säsongen med första start kl 08.00 och är öppen för 
H50+are. Deltagare ska under året uppfylla åldersgränsen.  Tävlingsformen är 
varierande. Anmälan till deltagande sker via GIT senast tisdag 15.00 och starttid 
publiceras samma dag senast kl 21.00. Startavgift erläggs onsdag morgon i kansliet och 
registrering ska ske i GolfIdent. Säsongen avslutas med en pottgolf där de som deltagit 
sex gånger eller fler kan tävla om 15 priser. Dessutom blir samtliga H50+ spelare som 
deltar avslutningsdagen bjudna på en gemensam lunch. Till årets gubbgolfare utses 
den som har flest poäng på de 10 bästa resultaten. 
 
Matchspel 
Varje måndag spelas matchspel med start i slutet av april, uppehåll i juli och avslutning i 
slutet av september. Under perioden som innefattar 15 måndagar samlas poäng till en 
avslutande prisutdelning. 1 p för deltagande/förlorad match, 2,5 p för delad match och 4 
p för vunnen match. Flest poäng blir årets Matchspelsvinnare. Anmälan via GIT. Både 
oldgirls och oldboys är välkomna. 
 
Måndagstour 
Den sista måndagen i maj, juni, juli och augusti spelas en tävling på andra banor i 
området. Vanligast väljes banor där vi har greenfee-samarbeten. Spelformen är 
slaggolf. 
I de fyra deltävlingarna samlas poäng till en avslutande prisutdelning. 12 p för delvinst 
och sedan fallande poäng för de övriga. Flest poäng blir Årets Tourmästare. 
Anmälan via uppsatt anmälningslista. Både oldgirls och oldboys är välkomna. 
 
Manheim Cup 
En tävling spelas första fredagen efter midsommar mellan 12 oldboys och 12 oldgirls. 
Tävlingen läggs upp som en Davis Cup tävling över 27 hål med 9 hål fyrboll bästboll, 9 
hål foursome och 9 hål individuellt matchspel. Lagen tas ut av respektive 
aktivitetsansvariga. 
 
Utbyte med Vreta Kloster 
En tävling spelas årligen vartannat år hemma och vartannat år borta. 2017 är Vreta 
Kloster GK värd. Tävlingen är öppen för oldgirls och oldboys. Tävlingsformen är slaggolf 
och de 15 bästa resultaten räknas. Startavgift och reducerad greenfee tillämpas. 
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Vinterputtning 
Puttningstävlingar anordnas för oldboys i Racketstadion november/december –mars på 
torsdagar 1300-1630. Ingen föranmälan krävs. Startavgift erläggs och priser delas ut 
efter varje gång. Spelavgift erläggs till Racketstadion. Tävlingarna sker normalt i fyra 
omgångar över 36 hål på varierande banlayout. En totalsegrare koras i slutet på 
säsongen. 


