
Att tä vlä med klubb 36 

Att ställa upp i sin första tävling känns stort.  

Tankar kan vara: 

- Är jag tillräckligt bra? 

- Kommer jag göra bort mig?  

- Vad kommer de andra att tro om mig? 

Därför har vi i klubb 36 börjat med egna tävlingar. Fördelar är att man kommer att lottas i bollar med 

andra man kanske redan känner från våra söndagar på övningsfältet. Alla är på liknande nivå. Vi 

stöttar varandra. 

För att vara med är det några saker att tänka på: 

1) Hitta tävlingar. Lättast är att gå in på min golf. 

A. Golf.se och välj ”min golf”. 

B. Logga in. 

C. Användarnamn är ditt golf-id och om du inte har ändrat är ditt lösenord de sista 4 i dit 

födelsedatum. Är du född den 5:e september blir ditt lösenord 0905. 

D. Sök på tävlingar och om det inte är förvalt välj tävlingar på NSGK 

E. Klicka på tävlingen. 

F. Här kan du få information om tider, startavgift, åldersgränser och handikappgränser, 

vilka tävlingar som bara är öppna för damer eller herrar eller juniorer. 

2) I anmälan kan du välja önskemål om en tidig eller sen starttid. 

3) Se till att sin anmälan är gjord i god tid. Tävlingar kan bli fulltecknade. Sista dag för anmälan 

brukar vara c:a 3 dagar innan tävlingsdagen. 

4) Vilka som spelar tillsammans lottas. 

5) Dagen innan kan man se vilken starttid och vilka medspelare man fått. Det brukar även 

komma en avisering via mail. 

6) Var på plats minst 30 minuter innan du ska går ut. 

7) Anmäl dig i receptionen och betala tävlingsavgiften och eventuell greenfee. Du får ett 

scorekort av den som arbetar i receptionen. 

8) Sök upp dina medspelare.  

9) Värm upp! 

10) Var vid första tee 5-10 minuter innan ni ska börja.  

11) Vi kommer spela på Hylinges röda slinga, alltså den som ligger på andra sidan vägen sett från 

klubbhuset. 

12) Byt scorekort med varandra. Efter varje hål, lämna greenområdet och skriv ner score både åt 

den man markerar åt och sitt eget på det scorekort man har framför sig. 

13) Ha kul och beröm varandra. 

14) Efter sista hålet, hitta en lugn plats och gå igenom scorekorten och signera.  

15) Lämna in till tävlingskansliet. Poängberäkningar sköts av datorn. 



16) Efter avlutad tävling (när alla är klara) kommer resultatet att publiceras på ”min golf”.  Om 

det är en handicapgrundande tävling kommer resultatet via mail.  

17) Gäller vid poängbogey: Om du mot förmodan får slut på slag, plocka upp bollen och sätt ett 

streck i scorekortet. 

A. Hur många slag har du? För att få poäng: hålets par + slag+1. (antal slag står på 

scorekortet) 

B. Exempel par 3, slag 3 ger 7 slag (3+3+1) 8 slag ger ingen poäng och då kan man lika gärna 

sätta streck och spelet går lite fortare. 

 

 

Den viktigaste tävlingen är mot dig själv! 

Sätt rimliga mål, till exempel: 

- (minst) Ett bra slag per hål 

- 2 putt på x hål 

- Inga bollar i vatten 

- Ha samma boll hela ronden/max XX bolar på ronden 


