
Torsdagstävlingar 2019 
Efter förra årets succé fortsätter vi med tävlingar på Hylinge. Oftast kvällstid, men om det är 
röd dag så blir det dagtid. 
Nytt för i år är att vi kommer ha två klasser. A-klass för spelare med handicap över 36 och B-
klass för spelare som nått officiellt handicap, men som vill vara med oss i klubb 36. Spelare i 
B-klass är fadder under rundan och hjälper till med regler/svara på frågor vid behov. Faddern 
hjälper också till med speltempo. Vi kommer ha separata prisbord för de olika klasserna. 
 

2/5 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 sedan i valfri ordning sina bollar inom ett 
scorekorts längd från markeringen, 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. Varje spelares 
utslag ska väljas ett visst antal gånger.  

 

    

9/5 Poängbogey     Handicapgrundande 

 

16/5 Korthål      Hål som är längre än 150m spelas från 150 m markeringarna. 
 

23/5 Poängbogey     Handicapgrundande 

 

30/5 (Kristihimmel=fm)      Flaggtävling Varje spelare tilldelas ett visst antal slag beroende  
på handicap. Man spelar slagtävling, som innebär att man 
måste håla ut. När slagen tar slut placerar man en flagga där 
bollen stannade sist, plockar upp sin boll och går med som 
sällskap/markör (utan att spela) tills alla i bollen har slut på slag 
och har placerat ut sina flaggor. Om man har slag kvar efter ett 
varv, fortsätter man på ett andra varv tills slagen är slut. Den 
som placerat ut sin flagga längst från första tee vinner. 

 

6/6 (Nationaldagen=em)  
Poängbogey       Handicapgrundande 

 

13/6 Greensome      Båda spelarna slår ut från varje tee och paret väljer sedan vilken  
boll de vill fortsätta spela med. Den som inte slog det valda slaget 
från tee spelar andra slaget och därefter fortsätter spelet på 
genom att spelarna slår vartannat slag på bollen. Kom bara ihåg 
att spela i rätt ordning, vartannat slag, efter det att ni valt bästa 
boll.  

 

15/6 Scramble med avslutning och prisutdelning. 



  

1/8 Norsk poängbogey       Spelas som vanlig poängbogey men en gång per hål måste man  
ta upp bollen och kasta den. Kastet ska göras från där bollen  

                                                     ligger, oavsett var den ligger. Alltså även om den ligger i en  
                                                     bunker, vattenhinder eller ruffen. OBS! är bollen förlorad i t.ex  

vatten eller inte hittas gäller vanliga regler, man måste hitta  
bollen för att få utnyttja sitt kast. Tyvärr ej     
handicapgrundande. 

 

8/8 Poängbogey       Handicapgrundande 

 

15/8 Korthålstävling       Hål som är längre än 150m spelas från 150 m 

markeringarna. 
 

22/8 Poängbogey       Handicapgrundande 

 

29/8 Foursome      Foursome spelas i lag om två personer. Lagen lottas. Man  
spelar på samma boll och slår vartannat slag. Man turas om  
med att slå ut bollen. En spelare tar jämna hål och den andra  
tar udda hål. I övrigt spelas det som poängbogey. 
  

 

5/9 poängbogey     Handicapgrundande 

 

7/9 Scramble med avslutning och prisutdelning. 


