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För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2018 gäller: 
Ålderskrav:  

Spelare skall vara född 1963 eller tidigare. 

Yngre kan få delta utom tävlan och går då i sista bollen. 

Klassindelning:   

A-klass = spelare med max.  hcp      0  -  20.o  

B-klass = spelare med           hcp  20,1 -  36,0  

Spelare som under året fyller 70 år eller är äldre får spela valfritt från gul eller röd tee.  

Med ”Högsta handicap som får räknas”, menas det exakta handicap alternativ som är 

36 för spelare i B-klassen.  

Speldagar:  

Vårstart, Onsdag den 2 maj.  

”Våromgång”, ( 2/5 – 4/7 )           

2/5  mixed.  9/5  A-B.  16/5  B-A.     23/5  mixed+Ecl. 30/5  A-B. 

Tisd. 5/6  B-A.   13/6  mixed+Ecl.   20/6  A-B.     Onsd. 27/6  mixed o ledarboll     

 OBS! Onsdag  4/7  - scramble + prisutdelning  våromgång. 

 

Under sommarperioden gäller: 

Onsdagar den 11/7, 18/7 och 25/7. Starttider 08.30 till 09.30.  

Reserverad tid för veteranerna. 

Samling och lottning med ”frivilliga” funktionärer. 

 

 ”Höstomgång”  (1/8–  3/10 ) 

1/8  mixed.   8/8  A-B.  15/8 mixed+Ecl.  22/8  B-A.  29/8  A-B.        

 5/9  mixed+Ecl.  12/9  B-A.  19/9 A-B. 26/9  mixed o ledarbollar. 

OBS! Onsdag den  3/10 - scramble + prisutdelning höstomgång + informations möte 

med val av Veterankommitté, lagledare seriespel, m.m. 

 

Starttid: Vår, sommar och höst kl. 08.30 
OBS! Samtliga deltagare skall senast 30 min före start fylla i sitt score kort och 

dagens Anmälningslista med, rätt spel handicap. (sph). Var noga med att fylla i om 

du ska spela från röd eller gul tee.  

Deltagare skall Komma i god tid! Det underlättar mycket för tävlingsledarna.  

Sen anmälan = sen start (sen = 25 min eller mindre före utsatt starttid.) 

Önskemål om sen start kan anmälas per mobiltelefon tävlingsdagen. 

Önskemål om tidig start ska av rättviseskäl undvikas.      
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Anmälnings- och resultatlista samt scorekort. 

Anmälningslistan skall fyllas i före start och Resultatlistan efter spelad omgång. 

Ansvaret för att resultatlistan blir ifylld och att Scorekorten inlämnas,  åvilar den 

spelare med bäst resultat i gruppen.  

Scorekortet inlämnas till tävlingsledare/kansliet, som matar in resultatet i GIT-

systemet. Tävlingsledningen skriver ut GIT-systemets resultatlistor och anslår listorna 

i både ”Veteranernas” kansli och huvudkansliet, samt skickar resultatet till Vimmerby 

Tidning för publicering. 

OBS! Scorekortet skall alltid vara verifierat av både spelare och markör. 

 

Startavgift:  

40:- kr. I startavgiften ingår avgiften för ”Eclectic”. Avgiften skall erläggas före start.  

Avgift och scorekort, skall lämnas till dagens tävlingsledare. 

Tävlingsledarna använder scorekorten vid lottning. 

 

”Trivselpeng”:  Kr 50:-  

En årlig avgift som används vid uppvaktningar och 

gemensamma aktiviteter.  

 

Tävlingsform:   

18 hål slaggolf. Spel sker från gul tee vid samtliga tillfällen 

undantag för de som under året fyller eller har fyllt 70 år. 

Dessa spelare får välja att spela från gul alt. röd tee.                                                                                                        

 

HCP 

Bevaka Ditt hcp via terminalen eller på ”Min Golf” 

OBS !!  Att även en sällskapsrond med 37 poäng och mer är hcp-påverkande!   

Du ansvarar själv för att den blir registrerad. 

 

Priser: 

Startavgifterna för vår- och höstserierna fördelas på fyra priser i varje klass A och B, 

enligt: 35 % till ettan, 30 % till tvåan och 20 % till trean och 15 % till fyran. 

 

Totalpotten  

För respektive vår- och höstomgång räknas de 5 bästa netto-scorerna av 9 möjliga. 

Du måste alltså delta minst 5 gånger för att ha en chans 

på ”potten”. Vår- respektive höstomgången fördelas på sex priser enligt: 30%, 25%, 

20%, 12%, 8% och 5%. Här gäller ingen klassindelning. Vid lika nettoresultat delas 

priset. Alltså ingen fördel av lägre handicap. 

 

S-O Andersson 85 år och Tryggve 

Ericsson 80 år har uppvaktats av 

ordförande Rune Landberg 
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”Eclectic” fyra gånger (se plan)  spelas även år 2018.  

Vid lika resultat gäller lägst hcp.   ( sex priser) 

       Startavgift ingår i ordinarie startavgift  

 

Matchspelstävling spelas även år 2018.  

Anmälan vid upptakten den 2 maj och 

senast 9 maj 

O.B.S. Kan EJ kombineras med ordinarie spel.   (Startavgift kr. 20:- 

 

 

 

”Årets Golfare” 

Vandringspriset delas ut vid veteranernas 

säsongsavslutning, till de som från gul respektive 

röd tee har den totalt lägsta bruttoscoren för  

 vårens 5 bästa och höstens 5 bästa resultat. 

Tillsammans 10 resultat. För att få delta i ”Årets golfare” gäller spel från gul alt. röd 

tee.  2018 koras en ”Årets golfare” från respektive tee. Spelare måste alltså ha minst 5 

resultat vår och höst från sina respektive tee.  Vid lika resultat koras segraren genom 

särspel över hålen 16, 17 o 18. 

Segrare Eclectic 2017 

Staffan Söderlund. 

2:a Bo Karlsson 

 

Totalpottens pristagare höstserien 2017. Från vänster Staffan Söderlund, Rune 

Landberg, Jan Robertsson, Ingemar Eklund, Sven-Åke Fredriksson och Torgny 

Jutterdahl.  

Årets golfare 2017: till vänster Leif Holmberg 

röd tee och till höger Bo Sahlin gul tee 

Segrare i matchspelet år 

2017 Jan Robertsson 
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SNABBARE SPEL  -  GOLFVETT 

 
ALLA tycker att golf tar för lång tid. Det är därför angeläget att ALLA hjälps åt, så att 

spelet och samvaron på golfbanan blir trivsam och att spelet går så snabbt som 

möjligt.  

Här följer några tips och råd som vi alla känner till men inte alltid tillämpar.  

Vi kan alla bli bättre, eller hur? 

* Var ALLTID beredd när det är DIN tur! 

 I Veterangolfen gäller, på tee:  Först färdig slår!!!  

* Tag alltid ögonmärke! 

Titta alltid på egna och andras bollar om de försvinner utanför fairway. Ta riktmärke 

på ett träd eller en sten. Tala om för medspelaren vilket riktmärke du har. 

Vid tveksamhet slå alltid en provisorisk boll! 

* Hjälp till att leta!   

Hjälp till att leta efter övriga 

spelares bollar. MAX FEM 

minuter. Tag tiden! MEN, om Ni 

inte hittar bollen inom 30 sek. 
SKALL ni släppa igenom 

efterföljande parti. 

Gäller om det är tomt hål 

framför er. 

* Parkera vagnen rätt! 

Innan Du går för att putta. Parkera vagnen eller lägg 

bagen på den sida av green som är närmaste vägen till 

nästa tee. 

 

* Planera puttningen 

Spelet på green medför ofta de största tidsfördröjningarna 

pga. överdriven noggrannhet och dålig planering. Tag ut Din 

puttlinje och förbered Din putt medan de övriga spelarna 

puttar. Du behöver inte läsa puttlinjen från tre håll eller krypa 

runt på green.  

Håla ut Din kortputt!  Här finns mycket tid att spara!!! 

Christer Henningssons boll hittades 

efter en del letande. 

Ronnys Cup hål 14 år 2017 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic5JyfiprLAhUqJpoKHebsB9wQjRwIBw&url=http://se.123rf.com/photo_12233379_tecknad-av-golfspelare-planerar-gr%C3%B6nt-skott.html&psig=AFQjCNHcXLKOLafmSEjDCdU6QV95UwWSVA&ust=1456735083161271
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* Laga nedslagsmärken och lägg tillbaka uppslagen torva!   
Veterangolfare prioritera detta under 2018. 

* Tag upp bollen när slagen är slut! 

* Först i hål tar flaggstången! 

Den spelare som hålat ut först tar hand om flaggstången och sätter den i hålet så 

snart sista spelaren i bollen puttat färdigt. 

* Skriv scoren BARA för DIN spelare och för DIG själv!  

Stanna aldrig kvar på eller vid green för att skriva scoren. Gör det på väg till eller vid 

nästa tee. Har Du inte hunnit fylla i medtävlarens score - slå ut först och skriv sedan 

medan övriga spelare slår. 

Vid 9½ an FIKA först – räkna scoren sedan. 

Håll tiden! 

OBS! Fikarast får INTE vara mera än 

MAX 10 minuter !! 

 

 

 

 

OBS! Efter avslutad rond och 

före signering av scorekorten. 

Läs gemensamt (spelare och markör) 

igenom scoren och kontrollera att 

antalet slag är rätt på respektive hål. 

Inte bara summan slag på 18 hål. Kolla 

också att scoren är lätt läst. Skriv 

gärna, en ny siffra, vid sidan om en 

siffra som är svårläst. 

Detta är förutsättningen för att du skall 

få rätt score på din rond och att rätt resultat skall kunna redovisas i resultatlistorna. 

Ansvaret för att Anmälnings/resultatlistan, efter avslutad rond, blir ifylld och att 

Scorekorten inlämnas, åvilar den spelare som har bäst resultat i gruppen (bollen).  
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RONNYS CUP 

  

  10/10  kl. 09.30 (samling kl. 09.00) ”Ronnys Cup” Information vid vår – 

och höstupptakten.   

Startavgift 40 kr. Betalas vid höstupptakten eller senast 8 aug 

Funktionärer: Torgny Jutterdahl och Hans Eklund. 

 

Kvalificerade för deltagande i Ronnys Cup är de som betalat 

startavgiften (40 kr. enligt ovan) och som efter höstserien är placerade 

inom de 20 bästa resultaten i höstseriens nettosammanställning  

 

Tävlingsregler Ronnys cup: Första nio hålen spelas match mellan spelare 

med placering 1-20, 2-19, 3-18 osv. i Höstseriens netto-sammanställning. 

Tävlingen fortsätter sedan mellan match segrarna (10 st). Alla 10 spelarna 

hålar ut på hål 10 och den spelare som får sämst nettoresultat får lämna 

tävlingen. Vid lika resultat mellan två eller flera spelare avgörs resultatet 

genom puttning på jämna hål nummer och chippning på ojämna hål 

nummer. Spelet fortsätter på samma sätt och på sista hålet är det bara två 

spelare kvar.  

Deltagare med tävlingsledaren Hans Eklund och Torgny Jutterdahl, Torgny även deltagare i slutspelet på 

Ronnys Cup år 2017. 
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För oldboysserien ”Gamla Grabbar på Höglandet” år 2018 gäller. 

Spelprogram (torsdagar): Shotgunstart kl. 10.00 max c:a 144 
deltagare       
17 maj Nässjö GK 
7 juni Eksjö GK  
28 juni Tranås GK    

9 augusti Tobo GK                            
30 augusti Vetlanda GK                                                                       
Ålderskrav:  55 år och äldre.  
Klassindelning: 
A = 0 -18,0  

B =18,1 - 36,0 
Spelare som under året fyller 70 år eller är äldre får spela valfritt 
från gul eller röd tee. 
Obegränsat antal spelare från varje klubb får delta, men 
lagresultatet baseras på de sex bästa resultaten oavsett A- eller B-klass. 
Spelform:   18 hål slaggolf. 
Startavgift: 40:- kr.  Green-fee: 230:- kr   
Inbjudan: Skall vara klubbarna tillhanda senast 3 veckor före tävlingsdag 
Anmälan:  Med namn och Golf-ID. Skall göras på ”nätet” senast måndag kl. 24.00      

den vecka när tävlingen spelas.  
Önskas spel från röd tee, enl. de åldersbestämmelser som redovisas under klass-
indelning ovan, ska detta anges.  
Efteranmälan bör undvikas.  
Återbud pga sjukdom skall snarast meddelas arrangörens kansli. 
Aktuell startlista publiceras på ”nätet” tisdag kl. 17.00, före tävlingsdag som är 

torsdag. 

Vid behov av bil kontakta arrangörens kansli. 

 

Slutspel. År 2018 på A6 GK (enl. tidigare turordningsbeslut) Datum: 10 september 

För deltagande gäller enl. beslut av ”15-klubbarna på Höglandet” följande:  

o Åldersgräns i slutspelet är som tidigare 60 år och äldre.  

o Deltagare är alla lag i de olika serierna = 15 lag.  

o Varje klubb får deltaga med 6 spelare = totalt 90 st.  

o De 5 bästa nettoresultaten räknas in i det slutliga lagresultatet. 

 

Uttagning till slutspelet för Tobo GK:  
I första hand de som deltagit i minst fyra av de fem deltävlingarna och som har de 
fyra bästa sammanlagda nettoresultaten. Dessutom krävs att man deltagit i minst 3 
av såväl vår- som höstomgångarna på Tobo GK. 

Höglandsgolfens 

vandringspris 
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SERIESPEL SMÅLANDSSERIERNA 2018 

H 60  
H 60. Två spelomgångar 18+9 hål 4 spelare per lag.  

 Div. 2 Mellan: Uppvidinge GK,  Ramkvilla GK,  Nässjö GK,  Wiredaholms  GK, 

Alvesta GK, Tobo GK,  Lanna GK, Vetlanda GK, Värnamo GK 2 

Spelplatser: Lanna GK 27 maj och Vetlanda GK 26 Aug. 

Resultaträkning: i H 60 räknas de tre bästa singel - och båda foursome-resultaten i 

varje spelomgång. 

     

H 70 lag 1 
H 70 Fyra spelomgångar 18 hål 6 spelare per lag.  

Div.2 Mellan: Värnamo GK 1, Glasriket GK 2, Växjö GK 2, Oskarshamns GK, 

Ramkvilla GK, Gränna GK 2, Tobo GK 1, Västerviks GK 1, Alvesta GK, Vetlanda 

GK 2, Lanna GK 

Spelplatser: 1.Västervik GK 14 maj, 2. Värnamo GK 4 juni, 3. Alvesta GK 6 aug., 4. 

Ramkvilla GK 27 aug.   

H 70 lag 2 
H 70 Fyra spelomgångar 18 hål 6 spelare per lag.  

Div. 2 Norra: Nässjö GK, Hooks GK, Gränna GK, Jönköpings GK, Skinnarebo G&CC, 

Ryfors GK, Värnamo GK 2, Tobo GK 2, Götaström GK 1, Tranås GK, Wiredaholm GK 2, 

A6 GK 2 

Spelplatser: 1.Tranås GK 14 maj, 2. Gränna GK 4 juni, 3. Skinnarebo G&CC 6 aug., 

Götaström GK 27 aug. 

Resultaträkning: i H 70 räknas de fyra bästa singelresultaten i varje spelomgång. 

 

H 80 

H 80 fyra spelomgångar 18 hål 4 spelare per lag. Anmälan från Tobo 1 lag  

 Div. 1 Norra: Västerviks GK, Skinnarebo G&CC, A6 GK, Tranås GK, Gränna GK, 

Tobo GK och Värnamo GK. 

Spelplatser: 1. A6 GK 14 maj, 2. Tobo GK 4 juni.  3.Värnamo GK 6 augusti.  

4. Gränna GK 27 augusti. 

Resultaträkning: i H 80 räknas de tre bästa singelresultaten i varje spelomgång. 

Final i Vetlanda under september månad mellan södra och norra gruppens segrarande 

lag. Fyra spelare från respektive lag deltar i finalspelet. 

STARTAVGIFTEN: 500 kr. per lag betalas före respektive startomgång till 

arrangerande klubb. 
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DM SMÅLANDS DISTRIKTET 2018 
H 70 och H 80 spelas i Emmaboda 27 juni (spelas över 18 hål) 

 

Äkta makar/sambor mixed spelas i Växjö 22 juli (36 hål) 

Äkta makar/sambor +100 mixed spelas i Växjö   22 Juli (36 

hål) 

        H 60 spelas i Värnamo söndag den 13 maj 

 

Svenska mästerskapen spelas 2018 i Halland 

Spelplatser SM 2018 

7-8 juli Äkta Makar, Falkenbergs GK. 7-8 juli Äkta Makar 100+, Vinbergs GK. 

7-8 juli, Äkta makar 120+, Haverdals GK. 10-11 juli, Mor & Dotter, Rydö GK. 

10-11 juli, Två Generationer Mixt, Rydö GK. 10-11 juli, Far & Son, Varbergs GK 

v13-15 juli, H60, Björnhults GK 13-15 juli, D60, Laholms GK. 13-15 juli,  

13-15 juli, H70, Skogaby GK. 14-15 juli, D70 Laholms GK. 

14-15 juli, H75, Skogaby GK.  14-15 juli, H80, Laholms GK. 

14-15 juli, H85, Laholms GK. 

 

Golfens dag 2018 
 

27 Maj blir årets golfdag på 

TOBO GK  
En lyckad golfdag 2017 med prova 

på golf och andra aktiviteter på 

golfbanan får en uppföljare i år. 
 

 

SPF Golf -DM kalmardistriktet spelas i Västervik onsdag den 1 augusti. 

SPF Golf- FM spelas på Tranås GK och Gränna GK torsdag - fredag den 16 och 

17 augusti. 

http://smalandsgolf.com/
http://www.falkenbergsgolfklubb.se/
http://www.vinbergsgolfklubb.se/
http://www.haverdalsgk.se/
http://www.rydogolf.se/
http://www.rydogolf.se/
http://www.varbergsgk.se/
http://www.bjornhultsgk.se/
http://www.laholmsgk.se/
http://www.skogabygk.se/
http://www.laholmsgk.se/
http://www.skogabygk.se/
http://www.laholmsgk.se/
http://www.laholmsgk.se/
http://www.golf.se/golfens-dag/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=golfens+dag+2018&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a8e0f4f8d-e7e1-4f5f-a6f2-ed655a47b023&_t_ip=2.248.34.210&_t_hit.id=Golf_Public_Web_Components_Pages_GolfDayPage_Models_GolfDayPage/_46d3f11e-6294-41a7-bdc0-851c4fb65f81_sv&_t_hit.pos=1
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Tävlingsledare m.m. vår- och höst serierna 2018 

VETERANGOLF herrar 
Speldagar    Starttid    Ansvariga            Tävlingsform  

1. Onsdag den 2 maj kl. 08.30 Kjell + Per   Mixed 

2. Onsdag den 9 maj kl. 08.30 Torgny + L-O   A+B 

3. Onsdag den 16 maj kl. 08.30 Rune + Ingvar   B+A  
4. Onsdag den 23 maj kl. 08.30 Hans + Björn    Mixed+ECL 

5. Onsdag den 30 maj kl. 08.30 Kjell + Per   A+B 
6. Tisdag den 5 juni kl. 08.30 Torgny + L-O  B+A  
7. Onsdag den 13 juni kl. 08.30 Rune + Ingvar  Mixed+ECL 
8. Onsdag den 20 juni kl. 08.30 Hans + Björn      A+B  
9. Onsdag den 27 juni kl. 08.30 Kjell + Per   Mixed + ledarboll 
10. Onsdag den 5 juli    kl. 08.30 Torgny + L-O  Scramble   och  

                               prisutdelning våromgången 

                    

Under sommaruppehållet har vi samling och lottning med frivilliga funktionärer. 

Onsdagar: 11/7, 18/7 och 27/7 Starttider: kl. 08.30 till 09.30. 

 

1. Onsdag den 1 aug. kl. 08.30 Rune + Ingvar Mixed 
2. Onsdag den 8 aug. kl. 08.30 Hans  + Björn  A+B 
3. Onsdag den 15 aug.   kl. 08.30 Kjell  + Per  Mixed+ECL  
4. Onsdag den 22 aug.   kl. 08.30 Torgny + L-O B+A 
5. Onsdag den 29 aug kl. 08.30 Rune + Ingvar A+B 
6. Onsdag den 5 sep.     kl. 08.30 Hans + Björn   Mixed+ECL 

7. Onsdag den 12 sep. kl. 08.30 Kjell + Per  B+A 
8. Onsdag den 19 sep. kl. 08.30 Torgny + L-O A+B 
9. Onsdag den 26 sep. kl. 08.30 Rune + Ingvar Mixed, ledarbollar 
10. Onsdag den 3 okt. kl. 08.30 Hans  + Björn  Scramble  och                         
prisutdelning. Avslutning på golfsäsongen 2018. Info, möte och val av 
veterankommitté m.m. 
 

MOBILTELEFONER 

 L-O Svensson 070 3708614  
 Björn Pettersson 070 8537634 
 Torgny Jutterdahl 070 5637879 
 Hans Eklund 070 3313547 
 Rune Landberg 070 7457947  
 Kjell Bäckström 070 2073223 
 Ingvar Lampert 070 5426200 
 Per Karlsson 070 5603590  
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Världshandicap kommer 2020 
Nu släpps mer information kring det nya världshandicapsystemet där dagens sex stora 

system ska bli ett. Från 2020 kommer golfare att kunna jämföra sig med varandra och 

spela på lika villkor överallt. 

I april 2017 släpptes nyheten att golfen får en gemensam världshandicap, WHS, år 

2020. Nu kommer de första detaljerna kring hur systemet ska fungera. Den största 

skillnaden är att spelarens handicap baseras på snittet av de åtta bästa av de tjugo 

senast registrerade handicapronderna. 

”Det är viktigt att golfaren under 2018 och 2019 registrerar så många handicapronder 

som möjligt.”  

Birgitta Ljung, ledamot av Svenska Golfförbundets regelkommitté, är en av de 

europeiska representanterna i den 20 personer stora kommitté av handicapexperter från 

de nuvarande sex handicapsystemen som arbetar fram den nya modellen. 

– Ett handicapsystem som gäller i hela världen är fantastiskt bra för spelet och 

speciellt för den resande golfaren. Grunden att världshandicapsystemet bygger på 

snittscorer kommer från det amerikanska systemet, men de flesta detaljer har man lärt 

från Europa, säger Birgitta Ljung. 

Golfspelaren behöver bara ta reda på sin spelhandicap, spela och registrera scoren 

efter ronden i datasystemet Min Golf där sedan aktuell handicap visas. 

– Eftersom världshandicapsystemet bygger på snittscorer är det viktigt att 

golfaren under 2018 och 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, 

både bra och dåliga. Ju bättre underlag, desto mer rätt handicap får spelaren 2020, 

säger Claes Grönberg, regelansvarig på Svenska Golfförbundet. 

Några av nyheterna: 

 Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senaste blir 

spelarens handicap. 

 För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares handicap alltför 

mycket på kort tid finns ett tak, en maximal höjning under en 

tolvmånadersperiod. 

 Slagspel och poängbogey är spelformer som gäller för handicapronder. 

Här kan dock länderna göra egna utvidgningar och godkänna någon 

ytterligare spelform. 

 

Nya golfregler kommer inför säsongen 2019 

http://www.golf.se/pressrum/2017/04/golfvarlden-far-gemensam-handicap-2020/
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 VINTER GOLF 
Under vintersäsongen när ordinarie tee och greener är stängda, men banan ändå är 

spelbar, spelar veteranerna golf efter vinter HCP-regler. 

Vinter handicap 

1. Ordinarie sommar HCP (exakt HCP) omräknas så att spelaren erhåller 80% av sitt 

sommar HCP. Därefter läser spelaren av sitt SHCP (spelhandicap) genom att på 

slopetabellen för herrar röd tee använda sitt omräknade HCP och avläsa erhållet 

SHCP (= antal slag). 
TEE 
Alla spelare spelar från röd provisorisk tee, och spelar poängbogey.  

Reglering av HCP 
Vinter HCP regleras enligt följande: 

Rond med poängen 37 och mera regleras på sedvanligt sätt d.v.s. exakt handicap 

räknas fram men hjälp av handicapgrupperna 1-5. 

Därefter sker omräkning enl. ovan punkt 1. Spelaren erhåller 80% av det nya 

framräknade exakta handicap.  

Därefter avläses SHCP = erhållna slag i slope tabellen herrar röd tee. 
Endast sänkning gäller för vinterhandicap 
Framräknade vinter HCP annulleras när sommargreen åter tillämpas. 

Exempel på reglering av vinter HCP: 

1. Efter en rond på vintergreener får spelaren resultatet 42 poäng 

2. Spelaren ligger i handicap grupp 4 med exakt handicap 24,8  

3. Sänkningen av hcp/poäng över 36 är 0.4 i den gruppen 

4. Sänkningen blir för 6 poäng över 36.  6 x0,4=2,4 enheter 

5. Nytt exakt HCP blir för den här spelaren 24,8-2,4= 22,4 

6 Spelaren erhåller 80% av 22,4 =17,9 = nytt exakt vinterhandicap. 

7. Spelhandicap = antalet slag för den här spelaren avläses i slopetabellen röd tee 

herrar. Intervall 17,2-18,0 = 15 slag 

8. Spelaren hade för omräkningen 17 slag. 

 

Nästa sänkning för den här spelaren räknas fram med det nya exakta HCP 22,4 som 

bas. 


