
Seniorernas Seniorslaget  

Tävlingsbestämmelser 

Deltagare: Damer och herrar som är medlem i Wäsby GK, är äldre än 60 år eller under 
året fyller 60 år.                                                                                                   
Något maximalt antal deltagare har vi inte, men vi kan vi hantera maximalt 128 
spelare varje speltillfälle. Vid överanmälan gäller anmälningsordning. 

Handicap:    Alla spelare med handicap 54,0 eller lägre är välkomna att deltaga.  

Speldagar: Våra speldagar är normalt måndag förmiddagar under perioden maj till 
oktober, med uppehåll under mitten av juli. Normalt spelas Seniorslaget vid ca 
13 tillfällen under varje säsong. 

Spelform: Singel slaggolf med handicap. Spelas över 18 hål på John Deere banan. 
Separat dam- och herrklass. De 4 bästa ronderna under säsongen 
sammanräknas, och säsongens sista rond räknas in i säsongstävlingen. 
Startordningen vid sista ronden är enligt Order Of Merit.   

Tee: Vid anmälan i Min Golf måst man göra ett aktivt val vilket tee man vill spela 
den aktuella ronden från. Valet görs från den rullgardinslist som kommer upp i 
samband med anmälan.                                                                                                     
Herrar kan välja tee; 63, 59, 54, 50.                                                                    
Damer kan välja tee; 59, 54, 50, 40.     

Anmälan: Anmälan i Min Golf.se. Anmäla kan ske tidigast 1 månad före tävlingsdatum.    
Anmälningstiden går ut kl 18:00 fredagen före varje måndagstävling.   

Lottning: I lottningen kan damer och herrar blandas i samma boll. I tävlingsbollarna 
blandar vi även de som är med och spelar socialt utanför tävlingen. Deltagare i 
respektive boll förväntas vid behov vara markör åt de som tävlingsspelar.  

Startlista: Startlista blir officiell i Min Golf.se kl 18:00 lördagen före tävling.    

Resultatlista: Resultatlista för ronden finns på Min Golf.se normalt direkt efter att tävlingen 
avslutats. Resultatlista för säsongstävlingen uppdateras löpande och finns på 
hemsidan under Tävling / Tävlingsresultat.    

Kostnad: Tävlingsavgiften är 200 kronor för hela hela säsongen och betalas vid första 
tävlingstillfället.  All betalning är via Swish eller kontant.  

Priser: Pris erhålls för de bästa damerna och de bästa herrarna under säsongs-
tävlingen. Antal priser beror på totalt antal deltagare under säsongen.         
Pris erhålls även för varje rond, 1:a och 2:a i dam- respektive herrklassen 
erhåller pris. Rondpriser finns att hämta i shopen en vecka efter tävling. 
Prisutdelning säsongstävlingen sker direkt efter avslutningsronden.           

Kontakter: Tävlingsledare för varje tävling framgår av seniorernas Spelschema. 
Tävlingsledare och telefonnummer framgår även under information i Min 
Golf.se för respektive tävling. Vid sen avanmälan, eller frågor kontakta 
tävlingsledaren per telefon. 

                     Wäsby 2020-03-16 


