
Statuter för Ystad GK trivselgolf                         

Trivselgolfen spelas varje onsdag från januari till december - cirka 30 omgångar.
Uppehåll görs under maj till augusti då herrdagstävlingarna spelas.

Tävlingen spelas i huvudsak som slaggolf från Gul tee, annan tee kan beslutas av
tävlingsledningen mht väder och bankondition. Även andra spelformer kan förkomma.

I slagspelstävlingar med handicap sker särskiljning enligt
spelhandicapmetoden. Kan särskiljning ej ske med denna metod används den
matematiska, dvs sista nio,sista sex osv. Enligt rekommendationer i GIT.

Spelare som under året fyller 75 år och äldre, kan välja att spela från Gul eller Röd tee.
Valet gäller för hela tävlingsperioden.

Lottningen går till på följande vis:
Alla lämnar sina kort, de läggs i två högar, hög 1 innehåller spelare med HCP upp till
18,9. De spelare som har 19 och däröver läggs i hög 2. Båda högarna blandas var för sig,
till en fyrboll tas 2 kort från hög 1, samt 2 kort från hög 2. Detta förfaringssätt görs för
att t.ex. inte 4 spelare med HCP över 30 skall gå i samma boll. Vi tror att detta gynnar
spelare med högre HCP och att det snabbar upp spelet. Ibland måste vi ta hänsyn till
spelare som har speciella önskemål

Tävlingen består både av deltävlingar (en varje onsdag) och en helårstävling. I
helårstävlingen ingår alla tävlingstillfälle, där de 12 bästa får poäng efter
placering. Poängen beräknas efter en procentuell fördelning beroende på hur
många deltagare det var i tävlingen.

Vid varje deltävling delas priser ut till de bästa resultaten.
Det finns en prislista där 50% av intäkterna går till priser i deltävlingen.
Antal priser och storleken baseras på antalet deltagare .

Resterande 50% går till helårstävlingens priser och till våra utflykter mm.
För de som endast deltar sporadiskt i våra onsdagstävlingar och önskar följa
med på våra utflykter subventioneras inte.

I helårstävlingen delas priser ut till de sex spelarna som uppnått de bästa resultaten
under tävlingsperioden. Segraren får rätten till fritt spel i trivselgolfen efterföljande
år(värde 1200 kr) samt en keps (värde 200 kr). Kepsen skall bäras under tävlingen för
att få fritt spel!

Tävlingsledning utses av seniorkommittén. Tävlingsledningen består under 2019 av
Ingold Wihlborg, Jonny Pettersson och Stefan Engdahl.

Samling för spel sker i golfrestaurangen senast 09:00 för anmälan och lottning samt
prisutdelning från föregående vecka. Kostnaden för deltagande, 40 kr, erläggs i samband
med anmälan. Lottning sker enligt ovan.

Särskilda regler vid spel till vintergreen.
Vid spel mot vintergreener registreras inga poäng för omgången.

Herrseniorkommittén

Statuterna är reviderade med tillägg av särskiljningsmetod!
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