
  
Nu drar torsdagar med Klubb 36 igång med spel på Hylinges röda slinga. Första 
bollen börjar kl 17 förutom den 10/5 då vi börjar kl 10:00. Anmälan sker på ”Min 
golf ” under ”tävlingar”. Det finns en instruktion på hemsidan under klubb 36. 

3/5 – Scramble  
10/5 - Poängbogey 
17/5 - Korthålstävling 
24/5 – Poängbogey  
31/5 – Flaggtävling  
7/6 – Poängbogey   
14/6 – Scramble  

Scramble  
Varje lag består av två, tre eller fyra spelare. Samtliga spelare slår var sin boll från 
tee. Därefter väljer laget från vilket läge (dvs från vilken boll) de vill fortsätta spela 
och markerar denna. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom 
ett visst bestämt avstånd, till exempel ett scorekort eller en klubblängd, dock inte 
närmare hålet, och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man 
återskapar läget i bunker till exempel genom att kratta. Ett hål är avslutat först när 
alla spelare i laget haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat. 
Lagmedlemmar får ge varandra råd. Varje spelares utslag ska väljas ett visst antal 
gånger. 

Poängbogey  
I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Spelarens 
resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål. Poängbogey kan spelas 
med eller utan handicap men spelas oftast med handicap. Spelhandicap fördelas 
enligt index på hålen i stigande följd. Poängen beräknas på följande sätt:  
• För ett nettoresultat, som är lika med hålets par får spelaren 2 poäng. • För varje 
slag bättre än par, får spelaren ytterligare 1 poäng.  
• För varje slag sämre än par får spelaren avstå 1 poäng. Man kan inte få mindre än 
0 poäng på ett hål.  
Anmärkning: Honnören tas av spelaren som fått högsta poängen på föregående 
hål.  



Korthålstävling 
Spelas på samma sätt som poängbogey, men på hål längre än 150m sker utslaget i 
jämnhöjd med 150m-pinnen. Alla hål räknas som par 3. 

Flaggtävling  
Flaggtävling är en slagtävling i vilken varje spelare tilldelas en individuellt 
markerad flagga. Flaggan ska placeras där bollen ligger sedan spelaren förbrukat så 
många slag som motsvarar banans par plus spelhandicap. Skulle en spelare ha slag 
kvar efter att ha spelat det bestämda antalet hål, ska spelaren fortsätta på nästa 
rond så långt slagen räcker.  
Anmärkning 1: Resultat uppnådda i flaggtävling är handicapgrundande efter 
beslut i handicapkommittén.  
Anmärkning 2: Vinner gör den som spelat flest antal hål. Vid lika resultat vinner 
den spelare som ligger närmast hål på det hål där flaggan placeras.  
Anmärkning 3: Om bollen efter spelarens näst sista eller sista slag är förlorad eller 
out of bounds placeras flaggan där detta slag slogs. Detsamma gäller om spelaren i 
sitt sista slag ådrar sig 1 slags plikt eller i sitt sista eller näst sista slag ådrar sig 2 
slags plikt.  
Anmärkning 4: Om bollen är förlorad i ett vattenhinder på det näst sista eller sista 
slaget placeras flaggan vid sista skärningspunkten till vattenhindret.
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