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Tävlingsprogram SoGK 2023 för Seniorer   

Datum TL Tävlingsform (se nästa sida för detaljer) Tee Kommentar OoM 

  April    

Tisdag 11 BS Vårträff med kaffe/te/bulle  Start 09:00  

Tisdag 18  Individuellt spel/PB 1)   

Tisdag 25  Individuellt spel/Slaggolf 1)   

  Maj    

Tisdag 2 GF Parspel/Fyrboll (bäst)/PB 0) En klass  

Tisdag 9  

 

 

 

lspel/

PB/O

oM 

Individuellt spel/PB/OoM1 1)  OoM 

Tisdag 16  Individuellt spel/Slaggolf/OoM2 1)  OoM 

Tisdag 23  Individuellt spel/PB/OoM3 1)  OoM 

Tisdag 30  Individuellt spel/Slaggolf/OoM4 1)  OoM 

  Juni    

Tisdag 6  Ingen Tisdax    

Tisdag 13 RN 
Tremannalag/”Räkna ett/två/tre av tre 
resultat”/PB  

0) 
En klass  

Tisdag 20  Individuellt spel/PB/OoM5 1)  OoM 

Tisdag 27  Individuellt spel/Slaggolf/OoM6 1)  OoM 

  Juli    

Tisdag 4  Individuellt spel/PB/OoM7 1)  OoM 

Tisdag 11 JS Tremannalag/Rumble/PB 0) En klass  

Tisdag 18  Individuellt spel/Slaggolf/OoM8 1)  OoM 

Tisdag 25 GN Individuellt spel/SILUX PB (kanonstart)  0)3) Dam & herrklass   

  Augusti    

Tisdag 1  Individuellt spel/PB/OoM9 1)  OoM 

Fredag 4 BS Seniorresa till ???????    

Tisdag 8  Individuellt spel/Slaggolf/OoM10 1)  OoM 

Torsdag 10 SRK KM D70, H70, H75, D80, H80 - kval    

Fredag 11 SRK KM D70, H70, H75, D80, H80 - final    

Tisdag 15 BS 

 
Tremannalag/Shamble/PB 2) En klass  

Tisdag 22 

 

 Individuellt spel/PB/OoM11 1)  OoM 

Tisdag 29  Individuellt spel/Slaggolf/OoM12  

/Seniormästerskap/Slaggolf 

1)  OoM 

  September 
 

   

Tisdag 5  Individuellt spel/PB/OoM13 1)  OoM 

Tisdag 12  Individuellt spel/Slaggolf/OoM14 1)  OoM 

Tisdag 19  Individuellt spel/Tre klubbor och putter 0) 

 

Dam & herrklass  

Tisdag 26  Individuellt spel/Septembersvingen/PB 0) En klass  

  Oktober 
 

   

Tisdag 3 RW 
Tremannalag/Texas Scramble/slaggolf 
(kanonstart) 

2) 
En klass  

  Förklaringar se nästa sida    

. 
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Förklaringar 
0) Tee 49 för damer och tee 54 för herrar 

1) Tee 49 för damer och tee 54 för herrar men val av ”Tee i hcp-tävlingar” betyder tee 43 

för D75+ och tee 49 för H75+. 

2) Tee 49 för damer och tee 54 för herrar men val av ”Tee i hcp-tävlingar” innebär tee 43 
för damer oavsett ålder. 
3) Sponsorer är Isabelle Roux och Stig Fölhammar; presentcheckar utdelas dessutom 

BS:Bertil Sköld / GFL:Gunn Franzén Ljung / GN: Gerd Nilsson / JS: Jan Spjuth / 

RN:Ronny Nord / RW:Richard Warholm / SRK:Senior&Regelkommittén 

Tävlingar, deltagare och spelformer 

Tävlingar: Totalt 24 tisdagstävlingar är planerade under tiden 18/4 tom 3/10. Av 

dessa planeras under april två individuella tävlingar men vårens väder får avgöra om 
de kan spelas eller inte. De flesta tävlingarna spelas som individuellt spel men vi har 
också ett antal tävlingar som spelas som lagspel. I vissa lagspelstävlingar spelar 
damer från tee 43/49 oavsett ålder och herrar från tee 54. I de individuella tävlingar 
som planeras i april och som inte tillhör OoM och i de 14 OoM-tävlingarna får tee 
väljas enligt spelformen nedan. I den individuella tävlingen ”Tre klubbor och putter” 
spelar damer från tee 49 och herrar från tee 54. Tävlingsform för Seniorresan 
meddelas separat till de som kommer att delta. 

Några tävlingar tidig vår och sen höst har första start 09:00 i övrigt 08:00. Tre 
tävlingar planeras med kanonstart bla. SILUX i slutet av juli.  

Deltagare: Tisdagstävlingar inklusive Seniorresan är öppen för damer och herrar 

60+ med aktivt medlemskap i SoGK.  

 

Individuellt spel/Slaggolf 

Slaggolf i tre klasser efter flytande handicap dvs lika stora klasser för att prispotten 
skall fördelas lika mellan klasserna. 
Damer och herrar spelar från tee enligt följande oavsett klass 

• Damer spelar från tee 49  

• Damer 75+ får välja tee 43 (kryssa för ”Tee i hcp-tävlingar”) 

• Herrar spelar från tee 54  
• Herrar 75+ får välja tee 49 (kryssa för ”Tee i hcp-tävlingar”) 

 

Individuellt spel/Poängbogey 

Poängbogey i tre klasser efter flytande handicap dvs lika stora klasser för att prispotten 
skall fördelas lika mellan klasserna. 
 
Damer och herrar spelar från tee enligt följande oavsett klass 

• Damer spelar från tee 49  

• Damer 75+ får välja tee 43 (kryssa för ”Tee i hcp-tävlingar”) 

• Herrar spelar från tee 54  
• Herrar 75+ får välja tee 49 (kryssa för ”Tee i hcp-tävlingar”) 
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Fyrboll(bäst)/Poängbogey 

Fyrboll är ”En tävling i vilken två tävlare spelar som partners och var och en spelar sin 
boll. Deras högsta poäng är deras score på hålet. Om den ene partnern inte hålar ut 
på ett hål, utgår ingen plikt.” 

• Poängbogey i en klass med lottade par 

• Damer spelar från tee 49   

• Herrar spelar från tee 54 
• Viss handicapreduktion 

 

 

Rumble tremannalag/Poängbogey 

PB i lottade tremannalag där bara den bästa PB-scoren räknas på första hålet, de två 
bästa på andra hålet, den bästa på tredje hålet, de två bästa på fjärde hålet, osv.  

• Poängbogey i en klass  

• Damer spelar från tee 49  

• Herrar spelar från tee 54 
 

 

 

Texas-Scramble tremannalag/Slaggolf 

Scramble i lottade tremannalag. ”Samtliga spelare slår varsin boll från tee. Därefter 
väljer laget från vilket läge (d v s från vilken boll) de vill fortsätta spela och markerar 
den. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom ett scorekort, dock inte 
närmare hålet, och spelar sina slag”. 

”Spelet fortsätter på detta sätt. Man återskapar läget i bunker t ex genom att kratta. Ett 
hål är avslutat först när alla spelare i laget haft möjlighet att håla ut och därmed 
förbättra lagets resultat”.  

• Slaggolf i en klass  

• Damer spelar från tee 43/49 oavsett ålder 
• Herrar spelar från tee 54 

Fyra utslag per spelare. 

 

 

Shamble i tremannalag/poängbogey 

Poängbogey i lottade tremannalag där alla slår ut och bästa utslag (längd/läge) väljs.  
Därefter spelar var och en sin egen boll från det valda utslagets plats tills bollen är i 
hål.  Alla får alltså PB-resultat på hålet och lagets resultat (PB-poäng) på hålet är 
summan av de två bästa PB-resultaten. 

• Poängbogey i en klass  

• Damer spelar från tee 43/49 oavsett (kryssa för ”Tee i hcp-tävlingar” för tee 43) 

• Herrar spelar från tee 54 

• Viss handicapreduktion 
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”Räkna 1,2 3 av 3” i tremannalag/poängbogey 

PB i lottade tremannalag. Det bästa PB-resultatet på alla par-5, de två bästa PB-
resultaten på alla par-4 och de tre bästa PB-resultaten på alla par-3 summeras till 
totalscore över 18 hål.  

• Poängbogey i en klass 

• Damer spelar från tee 49  

• Herrar spelar från tee 54 
 

 

 

Septembersvingen 

Spelas som poängbogey i en klass.  

• Vandringspris till vinnaren plus presentcheckar till de sex bästa 
• Damer spelar från tee 49 

• Herrar spelar från tee 54 

 

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

vilka tävlingar som ger poäng i Order-of-Merit. En spelares 5 bästa resultat av dessa 
tävlingar räknas som slutresultat i OoM. Totalt antal tävlingar inom Order-of-Merit är 
14 denna säsong.  

Vid lika antal poäng på de fem bästa resultaten gäller handicapmetoden. Vid lika 
spelhcp och exakt hcp räknas resultatet från sista OoM-rundan i september (12/9) 
som särskiljning och därefter 5/9 osv.  Vinnaren av Tisdax OoM blir i år tillika 
”Seniormästare” och erhåller detta vpr för ett år.  

Presentkort till de tio bästa i OoM. Prisernas storlek beror på totalt deltagande i OoM-
tävlingarna. 

Under 2023 används PB-resultat som underlag för OoM-beräkningen och funktionen 
för Order-of-Merit i GIT Tävling används för beräkning och presentation. Ställningen 
kan utläsas på Min Golf under senaste OoM-tävlingen.  

Då fem OoM-tävlingar genomförts och därefter kommer ställningen också att 
redovisas på Seniorbloggen på hemsidan.  

KM D70, H70, H75, D80 och H80: 

Dag 1, torsdag, spelas kval över 18 hål. Första start 08:00. Till final går de 12 bästa, 
och lika resultat för 70/75 år och de 9 bästa och lika resultat för 80 år. Nettopriser för 
torsdagens kvaltävling. 

Dag 2, fredag, spelas finalen över 18 hål med första start 08:00. Bruttopriser delas ut 
för KM. 
 


