MANUAL FÖR GHGDF:s SENIORTOUR 2017
1. RÄTT ATT DELTAGA
Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under
året fyller minst 50 år och har EGA exakt tävlingshandicap. Spelare skall
tävla i de olika åldersklasserna fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 50,
60, 70 år respektive 80 år.

2. TYP AV TÄVLING
2:1 Serietävling med 7 spelomgångar, 3 i Gästrikland (Gävle, Hofors,
och Högbo) och 4 i Hälsingland (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal och
Söderhamn).
2:2 Lagtävling om Svenska Handelsbankens vandringspriser.
Dessa är ständigt vandrande. Klubbens lag vid varje deltävling utgörs av:
i A-klassen de 4 bästa bruttoresultaten från H50 och H60 och H70 samt
i B-klassen de 4 bästa nettoresultaten från H50, H60 och H70 och H80.
2:3 Individuell tävling
A-klassen: Vid varje spelomgång på 7 av distriktets 18-hålsbanor spelas
en 18 håls slagtävling från gul tee där såväl brutto- som nettoresultat
räknas.
B-klassen: Vid varje spelomgång på 7 av distriktets 18-hålsbanor spelas
en 18 håls slaggolfstävling där nettoresultatet räknas. H50 och H60
spelar från gult tee, H70 och H80 spelar från rött tee. Dessutom kommer
ett pris för bästa bruttoresultat att utdelas i alla fyra åldersklasserna vid
varje spelomgång.
2:4 En reservdag för ev. inställd tävling är inlagd i spelprogrammet 2
veckor efter sista spelomgång. Om det blir mer än en inställd
spelomgång i resp. klass spelas den först inställda på reservdagen.
Spelplats är på de klubbar som tvingats ställa in vid ordinarie speltillfälle.

3. KLASSINDELNING
3.1 Åldersindelning
Tävlingarna omfattar följande klasser:
Klass A open och hcp:
50-59 år, spel från gul tee
60-69 år spel från gul tee
70 år och äldre spel från gul tee

Klass B hcp:
50-59 år, spel från gul tee
60-69 år, spel från gul tee
70-79 år, spel från rött tee.
80 år och äldre, spel från rött tee

3.2 Handicapindelning
3.2.1.H50
Klass A: Hcp upp till 12,0
Klass B: Hcp från 16,1
Spelare med hcp 12,1-16,0 får välja klass.
3.2.2. H60
Klass A: Hcp upp till 14,0
Klass B: Hcp från 18,1
Spelare med Hcp 14,1-18,0 får välja klass.
3.2.3 H70
Klass A: Hcp upp till 16,0
Klass B: Hcp från 18,1
Spelare med Hcp 16,1-18,0 får välja klass. Spelare med hcp under 16,
och önskar spela från rött tee, får delta i klass B.
3.2.4 H80
H80 spelar i klass B oberoende av spelhandicap
Spelare med Hcp max 18,0 kan dock söka dispens för spel i A-klassen
gul tee.

3.3.5 Klasstillhörighet
Spelare måste hela säsongen spela i den klass han spelade i vid första
spelomgången oberoende av eventuella senare förändringar av sin
spelhandicap.

4. STARTORDNING
Klasserna startar i följande ordning:
A-klassen: H70 följt av H60 och sist H50
B-klassen: H80 följt av H70 samt H60 och sist H50
Huvudprincipen är att sista bollen i 50 skall starta kl.15.00, vilket gäller i
alla spelomgångar. I september kan det vara lämpligt att sista start sker
kl. 14.00.
Lottning skall ske i GIT-systemet och i tre-bollar. Undvik att lotta spelare
från samma klubb i samma boll. Undantagsvis kan dock två spelare från

samma klubb spela i en tre-boll. Endast önskemål om tidig eller sen
start kan begäras. Det rekommenderas att 1-2 bollars lucka lämnas
mellan klasserna. Vid lottning till sista spelomgången är det önskvärt att
lottning så långt det är möjligt sker enligt aktuell resultatplacering.

5. ANMÄLAN TILL TÄVLING
Spelare skall i GIT-systemet anmäla sig direkt till arrangerande klubb.
Anmälan skall vara arrangerande klubb tillhanda senast kl. 23.59
onsdagen i veckan före spelomgången. Den som inte har möjlighet att
själv anmäla sig bör ta hjälp av expeditionen på hemmaklubben.
Efteranmälan kan göras om det finns plats i befintlig startlista, t.ex.
återbud skett eller om det finns 2-bollar. Ordinarie anmälningsavgift gäller
vid efteranmälan. Startlistan för spelomgång bör finnas tillgänglig (GITsystemet) senast torsdag kl.17.00 i veckan för spelomgången.

6. AVGIFT TILL G-H GDF
Deltagande klubb skall före första spelomgången ha inbetalat 200:kronor till Gästrike-Hälsinge GDF på Bg 5093-7200.

7. ANMÄLNINGSAVGIFT
Individuell anmälningsavgift, 150 ;- kronor, erlägges av deltagande
spelare vid varje spelomgång. Den skall betalas oavsett om spelaren
kommer till start eller inte. Av detta belopp tillfaller 100;- kronor
arrangerande klubb att disponeras enligt eget önskemål.
Klubbens kontaktman ansvarar för att resterande 50;- kronor går till
distriktets seniorkommitté och skall sättas in på Swedbank-konto 81034
964 648 086 4 (tillhör Göran Svedberg) med angivande av vilken klubb
som betalat samt för vilken klass betalningen avser.
Återbud godkännes endast före färdigställande av startlistor. Sker
återbud senare skall spelaren krävas på anmälningsavgiften av klubbens
kontaktman innan spelaren tillåtes deltaga i ny spelomgång. Indriven
anmälningsavgift skall redovisas i det belopp som skickats till seniorkommittén.
Den låga anmälningsavgiften bygger på att alla deltagare betalar en
normal och skälig medlemsavgift i egen klubb. Många nya varianter på
medlemsavgifter dyker numera upp, och för att inte frångå grundtanken
med vår låga anmälningsavgift, har G-H GDF:s styrelse beslutat följande:
Greenfee-medlemmar, 9-hålsmedlemmar (hos klubbar med 18-36 hål
men med medlemskap som endast tillåter 9-hålsspel) eller någon annan
medlemsform (där medlemmen på hemmabanan skall betala green-fee
under de dagar och tider som spelomgång sker i seniortouren) skall

betala 50:- kronor i anmälningsavgift plus ordinarie vardags-greenfee hos
den arrangerande klubben.
Befriad från anmälningsavgift är förutom distriktets samordnare av
Seniortouren även arrangerande klubbs tävlingsansvarig vid aktuell
spelomgång.

8. POÄNGBEDÖMNING AV SPELRESULTAT
För att få största möjliga rättvisa i spelt tillämpas i både A- och B-klass
tekniken med placeringspoäng enligt nedan stående poängskala:
Placering i spelomgång
Erhållen poäng
1
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2
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3
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4
9
5
8
6
7
o.s.v 12
1

Vid samma spelresultat sker poängplacering enligt följande principer:
8.1 Deltävling Open
Matematiska metoden används, d,v,s, placering baseras på resultat efter
sista 9, sista 6, sista 3 och slutligen sista hålet.
Om inte detta skiljer spelare åt företas lottning
8.2 Deltävling Slagtävling/slaggolf med hcp
I detta fall avgörs poängplacering av spelarnas aktuella hcp. Lägsta
antalet hcp-slag placeras först, o.s.v.
För att skilja spelare med lika många hcp-slag åt tillämpas matematisk
metod. Om inte detta skiljer spelarna åt företas lottning.
8.3 Ackumulerat årsresultat
Listan för årsresultat baseras på summa prispoäng för de 5 bästa deltävlingarna. Vid samma summa poäng placeras spelare med bästa
enskilda poängplacering före annan/andra spelare med samma summapoäng. Om fortfarande lika tillgripes näst bästa enskilda poängplacering
o.s.v.
Om ovanstående regel ej skiljer spelare åt delar spelare med samma
slutpoäng de för dem ackumulerade priserna.
Det skall noteras att penningpriser är skattemässigt olagligt, varför
priserna kommer att utgöras av presentkort med värde motsvarande
prispengar.

9. PRISBERÄTTIGADE SPELARE
9.1 Individuell tävling
Resultat från de 5 bästa deltävlingarna får tillgodoräknas. För att komma
ifråga i prissammanhang måste spelaren deltagit i minst tre (3) deltävlingar.
9.2 Lagtävling vid deltävling, A-klass
För varje deltagande klubb adderas de fyra (4) bästa individuella bruttoresultaten bland spelarna i H50, H60 och H70. Spelare som skall ingå i
laget vid sista deltävlingen måste ha deltagit i minst 2 tidigare
deltävlingar.
9.3 Lagresultat vid deltävling, B-klass
För varje deltagande klubb adderas de fyra (4) bästa individuella nettoresultaten bland spelarna i H50, H60, H70 och H80. Spelare som skall
ingå i laget vid sista deltävlingen måste ha deltagit i minst 2 tidigare deltävlingar.
9.4 Lagresultat för spelåret
Deltagande klubbar får tillgodoräkna sig de sex (6) bästa delscorerna
från de 7 deltävlingarna. Klubb som har lägsta summerad score för de
6 deltävlingarna blir slutsegrare, näst bästa summascore placerar
kubbens som tvåa osv. Om två klubbar har samma summascore,
placeras klubb med lägsta score vid deltävling före den andra klubben.

10 RESULTATLISTOR
För korrekt och snabb resultatredovisning bör aktuell tävlingsledning
efter avslutad spelomgång skyndsamt göra:
1. Utarbeta resultatlistorna och lägga ut dom i GIT-systemet
2. För A-klass H50, H60 och H70 skall två resultatlistor finnas, en
med bruttoscorer och den andra med nettoscorer.
3. För B-klass redovisas en resultatlista med nettoscorer för varje
åldersklass.
4. Lagresultaten redovisas med ingående spelares namn och score.
5. I B-klassens H50, H60, H70 samt H80 skall även resp. åldersklass
lägsta bruttoscore anges.
6. Resultatlistor enligt pkt. 1-5 ovan mailas till samordnaren för
Seniortouren, Göran Svedberg. (goransvedberg@hotmail.com)

11. DELTÄVLINGSORGANISATION
Den arrangerande klubben måsta ha en tävlingsorganisation med en
ansvarig tävlingsledare. Tävlingen skall genomföras enligt de regler som
finns i SGF:s Spel- och regelhandbok och som följer regler 33 och 34 i
Regler för golfspel.
Tävlingsledaren är ansvarig för resultatlistor enligt pkt.10 ovan, men
även för att lösa ev. uppkomna problem under tävlingen. Tävlingsledaren
måste självfallet vara kvar tills sista scorekortet är inlämnat. Om det är
åska/risk för blixtnedslag är det tävlingsledaren tillsammans med
banansvarig som beslutar om det skall göras avbrott i spelet eller om
tävlingen skall avbrytas.
Om det finns domare är det denne som är ansvarig för beslut om avbrott.
Klara och entydiga besked skall ges till deltagarna. Se även regel 6-8 i
regler för golfspel.

12. SLUTREDOVISNING OCH PRISUTDELNING
Slutredovisning och klubbens priser skickas till klubbarnas kontaktmän
som fördelar dessa enligt bifogade prislistor.

13. KONTAKTMÄN
Förening som anmält sig till Seniortouren (se pkt. 6) skall utse en
kontaktman gentemot distriktets seniorkommitté.
Kontaktman skall se till att anmälningsavgifter till såväl Seniortouren (se
pkt.6) som seriens deltävlingar (se pkt.7) omgående sätts in på aktuellt
konto.
Kontaktman ansvarar vidare för att det finns tävlingskommitté vid
hemmaklubbens arrangemang av deltävling och att resultatrapporteringen fungerar. Kontaktman skall även fungera som informationsförmedlare mellan klubb och distrikt avseende Seniortouren.
Om klubben får ny kontaktman skall dennes adressuppgifter (postadress, telefon-nr (fast och mobilt) samt mail-adress och klubbtillhörighet)
skickas till seniorkommitténs samordnare.
Sandviken 2017.03.12
Göran Svedberg
Samordnare G-H GDF:s seniorkommitté
070-579 4858
goransvedberg@hotmail.com

