
 Seniorernas Tisdax-tävlingsprogram 2020 

Seniorkommittén Sollentuna GK    
 

 

Tävlingsprogram Tisdax 2020 för Seniorer   

April  Spelform (se nästa sida för detaljer) Start 
Tävlingsledare 

/ ansvarig 
OoM 

Måndag 20 

 

Vårträff med kaffe/te och bulle  BS1  

Tisdag 21 Singelspel PB – tee 43/49/54/59  RN 

R 

 

Tisdag 28 Singelspel slaggolf - tee 43/49/54/59  RN  

Maj      

Tisdag 5 ”Mod. en-mannascramble” slagspel - tee 49/54  KA  

Tisdag 12 PB/OoM - tee 43/49/54/59  Kanon  OoM 

Tisdag 19 Slaggolf/OoM - tee 43/49/54/59   OoM 

Tisdag 26 Florida-scramble slagspel – en klass, tee 49/54  RN & GFL  

Juni      

Tisdag 2 PB/OoM - tee 43/49/54/59    OoM 

Tisdag 9 Fyrboll (bäst) parspel PB – Två klasser, tee 49/54 Kanon CL  
Tisdag 16 Slaggolf/OoM - tee 43/49/54/59   OoM 

Tisdag 23 PB/OoM - tee 43/49/54/59   OoM 

Tisdag 30 Slaggolf/OoM - tee 43/49/54/59   OoM 

Juli      

Tisdag 7 
PB/OoM - tee 43/49/54/59; Uttagning till 

Nibble/Skillingeslaget 27/7 på Wäsby GK 

 
 

OoM 

Tisdag 14 Slaggolf/OoM - tee 43/49/54/59   OoM 

Tisdag 21 PB/OoM - tee 43/49/54/59   OoM 

Måndag 27 Nibble/Skillingeslaget på Wäsby GK  BS1  

Tisdag 28 SILUX PB - tee 49/54 Kanon CL  

Augusti      

Tisdag 4 Slaggolf/OoM - tee 43/49/54/59   OoM 

Fredag 7 Seniorresa till Burvik GK  BS1  

Tisdag 11 PB/OoM - tee 43/49/54/59   OoM 
Tors-Fre (13-14) KM H/D70, H75, H/D80  BS1  

Tisdag 18 Slaggolf/OoM - tee 43/49/54/59   OoM 

Tisdag 25 PB/OoM - tee 43/49/54/59   OoM 

September     

Tisdag 1 Shamble PB – en klass, tee 49/54 Kanon RW & BS2  

Tisdag 8 Slaggolf/OoM - tee 43/49/54/59   OoM 

Tisdag 15 PB/OoM - tee 43/49/54/59   OoM 

Tisdag 22 Irish Rumble PB – en klass, tee 49/54 
 

 CL  

Tisdag 29 Septembersvingen PB - en klass, tee 49/54    

Oktober     

Tisdag 6 Par/Bogey – tee 49/54    

Tisdag 13 Texas-scramble slagspel - tee 49/54  BS1  

Tisdag 13 Höstavslutning med möte och middag på kvällen  BS1  

 
BS1: Bertil Sköld BS2: Bernt Svensson CL: Christer Lindroth GFL: Gunn Franzén Ljung 

KA: Kjell Anvreten RN: Ronny Nord RW: Richard Warholm  
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Tisdax: Spelformer 

Deltagare: Tisdagstävlingen Tisdax är öppen för medlemmar 50+. 

Single slaggolf:  

 Klasser/tee 
o Klass A: Damer som väljer att spela från tee 49, damer 75+ som väljer att spela från 

tee 43 och herrar 75+ som väljer att spela från tee 49 
o Klass B: Damer och herrar som väljer att spela från tee 54 och herrar som väljer att 

spela från tee 59 
o Klass C: Damer och herrar som vill spela 9 hål. Spelar från tee 49 

Välj klass vid anmälan efter teeval. 

Single PB:  

 Klasser/tee 
o Klass A: Damer som väljer att spela från tee 49, damer 75+ som väljer att spela från 

tee 43 och herrar 75+ som väljer att spela från tee 49 
o Klass B: Damer och herrar som väljer att spela från tee 54 och herrar som väljer att 

spela från tee 59 
o Klass C: Damer och herrar som vill spela 9 hål. Spelar från tee 49 

Välj klass vid anmälan efter teeval. 

”Modifierad ”Enmannascramble”:  

 Klasser 
o Klass A: Damer som spelar från tee 49 

o Klass B: Herrar som spelar från tee 54 

En form av scramble där du väljer att slå två drivar, två andraslag osv. tills bollen är hålad. Var och en 
får alltså spela två bollar en gång per hål men i övrigt bara en boll.  

Välj att markera bollen, så länge du inte använt ditt extra slag, oavsett om du planerat att slå två 
gånger eller inte innan du slår första slaget. Om ingen markering görs kan du inte slå ett andra slag 
från detta läge. Viss handicapreduktion.  

Par/Bogey:  

 Klasser 
o Klass A: Damer som spelar från tee 49 

o Klass B: Herrar som spelar från tee 54 

Par/bogey är en form av slagspel där man använder sig av en resultathantering som i matchspel och 
där: 

 Enligt regelboken 21.3 
o En spelare eller sida vinner eller förlorar ett hål genom att avsluta hålet på färre antal 

slag eller  fler antal slag än en fastställd målscore för det hålet som är fastställd av 
tävlingsledningen, samt 

o Att tävlingen vinns av den spelare eller sida med högsta totala antalet vunna hål 
kontra förlorade hål (dvs, genom att summera vunna hål och dra ifrån förlorade hål)  

eller utryckt på annat sätt 

 Var och en spelar match mot banan och banans par 

 Ex: Låt oss anta att du har spelhcp=16 och banan har alltid spelhcp=0. Det betyder att du får 
16 slag mot banan dvs. ett slag på alla hål med hcp-index 1-16. Varje vunnet hål ger +1, delat 
0 och förlorat -1. För att dela ett hål skall du ha nettopar, för att vinna ett hål ha bättre än 
nettopar och för att förlora ett hål sämre än nettopar. Till skillnad från vanlig match spelar du 
alla 18 hålen (matchen tar alltså inte slut) och ditt resultat är summan av dina +1 och -1.  
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Fyrboll/PB: ”En tävling i vilken två tävlare spelar som partners och var och en spelar sin boll. Deras 
lägsta score är deras score på hålet. Om den ene partnern inte hålar ut på ett hål, utgår ingen plikt.”  

Klasser: 

 Klass A för äkta makar/sambos 

 Klass B för övriga. Antingen hoplottade eller anmälda i par. Par kan vara två damer, en dam 
och en herr eller två herrar i denna klass. 

 Damer spelar från tee 49 

 Herrar spelar från tee 54 

Texas-scramble: Slagspel. Scramble i fyrmannalag med lottade partners. En klass. 

 Damer spelar från tee 49 

 Herrar spelar från tee 54  

 Minst tre utslag från varje spelare varav ett på par-3 

Irish Rumble: PB i lottade fyrmannalag där bara den bästa scoren räknas på första hålet, de två 
bästa på andra hålet, de tre bästa på tredje hålet, den bästa på fjärde hålet, de två bästa på femte 
hålet, de tre bästa på sjätte hålet osv. Individuell anmälan. En klass. 

 Damer spelar från tee 49 

 Herrar spelar från tee 54 

Florida-scramble: Slagspel. Scramble i fyrmannalag med lottade partners. En klass. Den vars 

utslag laget väljer att spela på får inte spela nästa slag eller putt. 

 Damer spelar från tee 49 

 Herrar spelar från tee 54 

Shamble: PB i lottade fyrmannalag. En klass. Alla slår ut och väljer bästa utslag.  Från detta läge 

spelar var och en sin egen boll tills bollen är hålad.  Alla får alltså PB-resultat på hålet (0 eller mera) 
och lagets resultat (PB-poäng) på hålet är summan av de två bästa PB-resultaten. Viss 
handicapreduktion. 

 Damer spelar från tee 49 

 Herrar spelar från tee 54 

Septembersvingen: Spelas 29/9 som PB i en klass. Alla herrar spelar från tee 54 och alla damer 

från tee 49. Sex priser. Prisernas storlek beror på totalt deltagande i OoM-tävlingarna och i denna 
tävling. 

Tisdax Order-of-Merit: I kolumnen längst till höger i tävlingsprogrammet visas vilka tävlingar som 

ger poäng i Order-of-Merit. En spelares 8 bästa resultat på dessa tävlingar räknas som slutresultat i 
OoM. Totalt antal tävlingar inom Order-of-Merit är 15 denna säsong. Vid lika antal poäng på de åtta 
bästa resultaten gäller handicapmetoden. Om lika spelhcp och exakt hcp räknas resultatet från sista 
OoM-rundan i september (15/9) och därefter 8/9 osv. som särskiljning.  

Den som vinner OoM 2020 är årets Seniormästare och får en inteckning i vandringspriset för 
seniormästare. Dessutom utgår presentkort till de sex bästa i OoM. Prisernas storlek beror på totalt 
deltagande i OoM-tävlingarna. 

Under 2020 används PB-resultat som underlag för OoM-beräkningen och funktionen för Order-of-Merit 
i GIT används för beräkning och presentation.  

Nibble/Skillingeslaget: 
Deltagande klubbar: Sollentuna GK och Wäsby GK 

Tävlingsform: Lagspel med max 15 spelare i varje lag. Max 10 män och 5 kvinnor som under 2020 
fyller 60 år eller mera. I lagresultatet inräknas de bästa 10 scorerna. Spelformen är poängbogey. 
Tävlingen spelas en gång per år och 2020 står Wäsby som värd. 

Anmälan: Uttagning till detta klubbutbyte bestäms av respektive klubb. 

Startavgift: Gästande spelare betalar 250: - i greenfee och samtliga betalar en startavgift på 50:- . 
Tee: Bestäms av respektive klubb. 
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Priser: Segrande lag erhåller ett ”vandringspris” i form av en tavla med uppgift om seger och resultat. 
På båda klubbarna finns en tavla med årens resultat. Startavgiften i sin helhet utgår som  
individuella priser (presentcheckar i någon form) till de bästa PB-resultaten. Ett pris till var femte 
deltagare vilket ger max 6 priser. 

Lika resultat i lagtävlingen: Lagtävlingen avgörs av summan av de 10 bästa resultaten. Om lika 
resultat räknas 8 bästa, 6 bästa, 4 bästa, 2 bästa, bästa resultat och därefter lottning. 

Resultatrapportering: Resultatrapporteringens omfattning bestäms av respektive klubb. 

Nibble/Skilligeslaget – uttagning på Sollentuna 

Tisdax-tävlingen 7/7 används som uttagningstävling. De 10 bästa herrarna och 5 bästa damerna 
kvalificerar till deltagande. Information skickas till de kvalificerade från tävlingsledningen. 


