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För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2020 gäller: 
Ålderskrav:  

Spelare skall vara född 1965 eller tidigare. 

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

Klassindelning:   

A-klass = spelare med max.  hcp      0  -  22,6         
B-klass = spelare med           hcp  22,7 -  54,0  

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

Med ”Högsta handicap avses spelarens exakta handicap (HCP)”. 

Spelarens spelhandicap SHCP, regleras med slopetabell på respektive golfbana. 

Speldagar: onsdagar med några undantag  

Vårstart, Onsdag den 20 maj. 

”Våromgång”, ( 20/5– 1/7 )           

29/4  mixed.  6/5  A-B.  13/5  B-A.     20/5  mixed+Ecl. 27/5  A-B. 

 3/6  B-A.   10/6  mixed+Ecl.   17/6  A-B.     Onsd. 24/6  mixed o ledarboll     

 OBS! Onsdag  1/7  - scramble + prisutdelning  våromgång. 

 

Under sommarperioden gäller: Reserverad tid för Veteranerna 

Onsdagar den 8/7, 15/7 och 22/7. Starttider 08.30 till 09.30.  

Funktionärer Leif Lätt och Yngve Blixt 

 

 ”Höstomgång”  (29/7–  30/9 ) 

29/7  mixed.   5/8  A-B. 12/8 mixed+Ecl.  tisdag 18/8  B-A.  26/8  A-B.        

 2/9  mixed+Ecl. 9/9  B-A.  16/9 A-B. 23/9  mixed o ledarbollar. 

OBS! Onsdag den  30/9 - 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. (shcp). 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.  

 

 

 

Till vänster Christer Norell 75 år, 

mitten Birger Zeilon 80 år och till 

höger Alf Johansson 65 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Inge 

Eklund 80 år 
Jan-Erik 

Jönsson 80 år 

Bo AL 

Johansson 80 år 

Stellan Sundlin 

75 år 
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Tobo Veteranernas 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 

Nytt världshandicapsystem finns tillgängligt på Golfens IT-system fr.o.m.  mars 2020.  

Du kan, efter 1 mars, logga in i Min Golf och kolla ditt nya handicap. 
När du ska spela gör du precis som tidigare... 

Kolla ditt spelhandicap i slopetabellen. Spela enligt reglerna. Registrera ronden i Min 

Golf samma dag som du spelar. Registrera ronden i bruttoslag, hål för hål, eller summa 

poäng för hela ronden. Vid midnatt den dagen beräknas ditt nya HCP. Det nya HCP som 

räknats fram på natten, läggs till dina 20 tidigare resultat. Platsar ditt senaste HCP bland 

de 8 bästa, av 20 senaste resultaten faller det äldsta av de 8 resultaten bort. Ditt nya 

exakta HCP räknas fram av GIT-systemet. Platsar inte den senaste rondens resultat bland 

dina 8 bästa blir HCP oförändrat. 

Veterangolftävlingarna registreras av tävlingsledningen precis på samma sätt som 

tidigare. 

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 år 2020 

För respektive vår- och höstserie 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 

höstserien fördelas på sex priser enligt: 30%, 25%, 20%, 12%, 8% och 5%. Här gäller 

ingen klassindelning. Vid lika nettoresultat, särskiljning med användning av lägsta SHCP 

sista tävlingen som ingår i respektive vår- och höstserie. 

 

 

          Vårserien 2019 netto                                                     Höstserien 2019 netto 

                       BILD SAKNAS 

 

 

1:a Gunnar Wellén, 

2:a Bo Sahlin, 

3:a Heikki Hämäläinen,  

4:a Ingvar Lamperth,  

5:a Christer Henningsson, 

6:a Tryggve Ericsson 
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”Eclectic” fyra gånger per år(se plan) spelas 

även år 2020.  

Vid lika resultat gäller särskiljning med lägst 

SHCP, sista speldagen för ECL-tävlingen (sex 

priser) 

Startavgift ingår i ordinarie startavgift. 

 

 
 

 

 Matchspelstävling spelas även år 2020.  

Anmälan vid upptakten den 29 april och 

senast 6 maj 

O.B.S. Kan EJ kombineras med ordinarie 

spel.   (Startavgift kr. 20:- ) 

Resultat år 2019 

1:a Torgny Jutterdahl 

2:a Jan Robertsson 

3:a Lars Backheden 

4:a Åke Frost 
 

 

”Årets Golfare”   

Vandringspriset delas ut vid 

veteranernas säsongsavslutning, till de 

som från gul respektive röd tee har den 

totalt lägsta bruttoscoren för det 

sammanlagda resultatet av 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, både vår och 

höst. 

 Spelare måste alltså ha minst 5 resultat 

vår och höst från sina respektive tee.  

(Vid lika resultat särskiljning med lägsta SHCP vid sista speldagen för tävlingen). 

 

Årets golfare 2019: till vänster Torgny Jutterdahl 

gul tee och till höger Bo Sahlin röd tee 

Kjell Ekelöf  2:a och Lars Backheden 1:a  

Resultat år 2019 

1:a Lars Backheden, 2:a Kjell Ekelöf båda 49 

poäng 

3:a Heikki Hämäläinen 48p, 4:a Tryggve 

Ericsson 47p,  

5:a Björn Pettersson 46p, 6:a Lars-Inge 

Eklund 46p 
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FÖRLORAD BOLL 

 

Din boll är förlorad om den inte hittas inom tre minuter efter att du eller dina medtävlare 

börjar söka efter den. Om en boll hittas inom den tiden men det är osäkert om det är din 

boll: 

Måste du snarast försöka identifiera bollen och får en skälig tid att göra det, även om 

detta sker efter att de tre minuternas söktid är ute. 

Detta inkluderar en rimlig tid att komma fram till bollen om du inte är där bollen hittas. 

Om du inte identifierar din boll inom denna rimliga tid, är bollen förlorad. 

För att underlätta att hitta en boll som gått lite snett 

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 TRE minuter. Tag 

tiden! MEN, om Ni inte 

hittar bollen inom 30 sek. 

SKALL ni släppa igenom 

efterföljande grupp. (boll) 

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!  Du får putta med flaggstången i hålet. 

Fr.o.m. 1 jan. 2019 är det ingen plikt om man träffar flaggstången när den står i hålet. 

Det gäller oavsett om du puttar från- eller utanför green. 
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* Laga nedslagsmärken och lägg tillbaka uppslagen torva!   
Veterangolfare var rädda om vår fina golfbana !!!!!!! 

* Tag upp bollen när slagen är slut! 

* Om flaggstången är borttagen från hålet tar den spelare som är först färdig ansvaret 

för att flaggstången blir tillbaka satt. 

* 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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Några exempel på nyheter som började tillämpas fr. o. m. 1 jan. 2019 

Med de nya reglerna får du bland annat 

 putta med flaggstången i hål och träffa flaggstången. 

 laga spikmärken på green 

 leta boll i max tre minuter 

 plocka bort lösa naturföremål överallt 

 grunda klubban i röda och gula pliktområden 

 en uppmuntran att spela i fel ordning för att spara tid 

 byta boll när du droppar 

och du får ingen plikt om du råkar 

 träffa dig själv eller din utrustning med bollen 

 få en dubbelträff 

 rubba din boll medan du letar 

 rubba din boll på green 

 

Du förväntas att: spela utan avbrott och i rask takt under varje hål tills din rond är 

avslutad. När det är din tur att spela, rekommenderas att du slår ditt slag inom högst 40 

sekunder och i regel snabbare än så. 

 Först färdig slår gäller alltid på tee. 

 Nya golfreglerna uppmanar även spelaren att på banan/spelfältet spela sin 

boll även om han/hon inte är längst från hål om det kan ske utan fara för 

spelarna på banan/spelfältet. Gäller ej vid matchspel. 

 Säkerhet gäller alltid och att inte störa en annan spelares spel. 

 Veteranerna spelar slaggolf. Vilket 

innebär att du efter 8 slag på ett par 3 hål, 

9 slag på ett par 4 hål och 10 slag på ett 

par 5 hål skall ta upp bollen. 

 

  Du skall droppa ifrån knähöjd 
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 Banan/spelfältet  definieras enl. bilden nedan 

 

 

 Bland nya definitioner golfreglerna som började tillämpas den 1 jan. 2019 

finns punkt 1. och 2. nedan. 

 

1. Pliktområden (regel 17) Det finns två typer av pliktområden, gulmarkerade 

eller rödmarkerade 

 

2. Lättnadsområde Området där en spelare måste droppa en boll när lättnad tas 

enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att spelaren använder ett särskilt 

lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:  

 Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.  

 Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen 

en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar: 

1) Spelaren får ta lättnad med slag och distans, = att spela från föregående plats. Den 

möjligheten finns alltid. 

(2) Spelaren får ta lättnad med flagglinjen. 

(3) Spelaren får ta lättnad i sidled (bara rött pliktområde).  

Referenspunkt för att ta lättnad i sidled är punkt X. Punkten x = bollens skärningspunkt 

till det röda pliktområdet. 

Lättnadsområdets storlek: Två klubblängder från referenspunkten. 

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet: får inte vara närmare hålet 

än referenspunkten och får vara i vilket område på banan som helst utom i samma 

pliktområde. 
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RONNYS CUP 

    Bilden ovan, de 10 spelare som gick vidare, efter matchspelet år 2019 

 

 

 

Trots att 12 personer letade i 3 minuter efter L-O:s 

boll, på hål 10, gick den inte att hitta. 

Konsekvensen blev att när 10:ans hål var 

färdigspelad så erhöll L-O dagens första pris 

”Stackars dig” Utslagen på första hålet. 
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      2019 års pristagare fr. vänster 1:a Lars Backheden, 2:a Rune Landberg  

       3:a Tryggve Ericsson, 4:a Christer Henningsson och 5:a Kjell Ekelöf. 

 

RONNYS CUP 2020 

  7/10  kl. 09.30 (samling kl. 09.00) ”Ronnys Cup” Information vid vår – och 

höstupptakten.   

Startavgift 40 kr. Betalas vid höstupptakten eller senast 7 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.  
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För oldboysserien ”Gamla Grabbar på Höglandet” år 2020 gäller. 

Spelprogram (torsdagar): Shotgunstart kl. 10.00 max 
144 deltagare  
14 maj Tobo GK 
4 Juni Vetlanda GK       
25 juni Nässjö GK  
6 augusti Eksjö GK  
27 augusti Tranås 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 2020 i Viredaholm: Tisdag den 8  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 klubbar i de olika Höglandsserierna. Varje klubb får delta med ett 

lag =  totalt 15 lag.  

o Varje klubblag skall bestå av 6 spelare = totalt 90 st.  

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

 

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

Rune Landberg lyfter vandringspriset 

5 sep. 2018 Segrare Tobo GK 
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SERIESPEL SMÅLANDSSERIERNA 2020 

H 60 Lagledare: Leif Karlsson, H-C Karlsson 
H 60. Två spelomgångar 18+9 hål 4 spelare per lag.  

 Div. 2 Norra: Gränna GK,  A6 GK, Sand GC,  Götaström GK, Nässjö GK,  Wiredaholms  

GK, Vetlanda GK, Tobo GK, , Skinnarbo G&CC. Västerviks GK 2, Alvesta GK 1, , 

Värnamo GK 2 

Spelplatser: Wiredaholm G&K  7 juni och Götaströms GK 29 augusti. 

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

spelomgång. 

     

H 70 lag 1 Lagledare: Leif Holmberg   
H 70 Fyra spelomgångar 18 hål 6 spelare per lag.  

Div.1:,Vetlanda GK 1, Jönköping GK 1, Tobo GK 1, Kalmar GK , A6 GK 1, Växjö GK 1  

Eksjö GK , Värnamo GK 1, Emmaboda GK, Sand GC, Wiredaholm G&K 1. 

Spelplatser: 1.Sand GC 18 maj, 2. Eksjö GK 8 juni, 3. Jönköping GK 3 aug., 4. Vetlanda 

GK 31 aug.   

H 70 lag 2 Lagledare: Björn Pettersson 
H 70 Fyra spelomgångar 18 hål 6 spelare per lag.  

Div. 2 Mellan: Tobo GK 2, Växjö GK 2, Gränna GK 2,  Oskarshamns GK, Ramkvilla 

GK, Glasriket GK 1, Alvesta GK 1, Lanna GK, Värnamo GK 2, Västerviks GK 1, 

Älmhults GK. 

Spelplatser: 1. Västerviks GK 18 maj, 2. Alvesta GK 8 juni, 3.Oskarshamns GK 3 aug., 

Ramkvilla GK 31 aug. 

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

 

H 80  Lagledare: Tryggve Ericsson 

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

 Div. 1 Mellan: Västerviks GK, Glasrikets GK, Växjö GK, Alvesta GK, Tobo GK  A6 2. 

Spelplatser: 1. Tobo GK 18 maj, 2. Växjö GK 8 juni. 3. Glasriket GK 3 augusti.  

4. Västerviks GK 31 augusti. 

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

Final på Nässjö GK   under september månad mellan södra och norra gruppens segrande 

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 2020 
 

  

 

Svenska mästerskapen spelas 2020 i Örebro län 

Spelplatser och dagar SM 2020 

4-5 juli Äkta Makar, Örebro City 10-11 juli H85 Kårsta GK  

4-5  juli Äkta Makar 100+, Örebro City 7- 8 juli, Mor & Dotter, Karlskoga GK 

4-5  juli, Äkta makar 120 + Kårsta GK 7-8 juli, Far & Son, Degerfors Golf  

10-12 juli, H60,  Askersunds GK 10-12 juli, H70, Nora GK  

10-11 juli, H80, Kårsta GK 10-11 juli,. H75 Nora GK  

    

 

ÅR 2020 

SPF Golf -DM kalmardistriktet spelas på Nybro GK torsdag den 30 juli 

SPF Golf- FM spelas på Nacka och Ingarö, torsdag - fredag den 20 och 21 augusti. 

 

 

 

http://www.rydogolf.se/
http://www.varbergsgk.se/
http://smalandsgolf.com/
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Tävlingsledare m.m. vår- och höst serierna 2020 

VETERANGOLF herrar 
Speldagar    Starttid    Ansvariga            Tävlingsform  

1. Onsdag den 29 apil kl. 08.30 Jan + Per   Mixed 

2. Onsdag den 6 maj kl. 08.30 Torgny + L-O   A+B 

3. Onsdag den 13 maj kl. 08.30 Rune + Ingvar   B+A  
4. Onsdag den 20 maj kl. 08.30 Hans + Björn    Mixed+ECL 

5. Onsdag den 27 maj kl. 08.30 Jan + Per   A+B 
6. Onsdag den 3 juni kl. 08.30 Torgny + L-O  B+A  
7. Onsdag den 10juni kl. 08.30 Rune + Ingvar  Mixed+ECL 
8. Onsdag den 17 juni kl. 08.30 Hans + Björn      A+B  
9. Onsdag den 24 juni kl. 08.30 Jan + Per   Mixed + ledarboll 
10. Onsdag den 1 juli    kl. 08.30 Torgny + L-O  Scramble och pris- 

                                utdelning våromgången 

                  

Under sommarperioden har vi samling och lottning onsdagar: 8/7, 15/7 och 22/7 

Starttider: kl. 08.30 till 09.30. Ansvariga funktionärer: Leif Lätt och Yngve Blixt 

 

1. Onsdag den 29 juli. kl. 08.30 Rune + Ingvar Mixed 
2. Onsdag den 5 aug. kl. 08.30 Hans  + Björn  A+B 
3. Onsdag den 12 aug.   kl. 08.30 Jan  + Per  Mixed+ECL  
4. Tisdag den 18 aug.   kl. 08.30 Torgny + L-O B+A 
5. Onsdag den 26 aug kl. 08.30 Rune + Ingvar A+B 
6. Onsdag den 2 sep.     kl. 08.30 Hans + Björn   Mixed+ECL 

7. Onsdag den 9 sep. kl. 08.30 Jan + Per  B+A 
8. Onsdag den 186sep. kl. 08.30 Torgny + L-O A+B 
9. Onsdag den 23 sep. kl. 08.30 Rune + Ingvar Mixed, ledarbollar 
10. Onsdag den 30 sep. kl. 08.30 Hans  + Björn  Scramble  och                         
prisutdelning. Avslutning på golfsäsongen 2020. 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  
 Jan Robertsson 070 5932702 
 Ingvar Lampert 070 5426200 
 Per Karlsson 070 5603590                           
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Nytt handicapsystem – det här gäller 
Från och med 1 mars 2020 gäller nya handicapregler för dig som golfspelare. Det nya 

handicapsystemet heter World Handicap System (WHS) – världshandicapsystemet.  

Här har vi sammanfattat det viktigaste du behöver veta inför övergången. 

Några av nyheterna 
- Snittsystem där ditt exakta handicap baseras på genomsnittet av de åtta bästa av dina 

20 senast registrerade ronder. 

- Har du inte 20 registrerade ronder. Du kanske bara har nio ronder, då baseras snittet 

på dina tre lägsta resultat. All beräkning sker automatiskt och du får ditt exakta 

handicap precis som alla andra. 

- Inga handicapgrupper, alla golfare får registrera sällskapsronder och ronder från nio 

hål och uppåt. 

– Går från plushandicap till 54,0 (ingen spärr för höjning vid 36).  

– Inga krav på att föranmäla att du ska spela en handicaprond. 

 

Vad behöver jag göra? 
Eftersom uträkningarna sker i Golfens IT-system behöver du inte kunna alla detaljer i 

handicapreglerna. Du behöver bara: 

Vid övergången: Logga in i Min Golf efter 1 mars (det kan ta ett par dagar innan alla 

beräkningar är gjorda) och se vad du får för exakt handicap enligt 

världshandicapsystemet. Den kan bli samma, högre eller lägre än du har idag. 

När du ska spela: Gör precis som tidigare – kolla ditt spelhandicap i slopetabellen, spela 

enligt golfreglerna och registrera sedan ronden i Min Golf (före midnatt speldagen) Du 

kan också använda någon av de digitala scorekortsappar som är kopplade till Min Golf 

(till exempel Golf GameBook). 

 

Hur räknas exakt handicap ut efter en spelad rond, efter 1 mars 2020? 

När du spelar och registrerar en rond räknas ett handicapresultat ut automatiskt. 

Handicapresultatet är den handicap du spelade på just den ronden. Det handicapet blir 

troligen inte ditt exakta handicap.   

Nedan hittar du några ingångsvärden som används när ditt handicap efter avslutad rond, 

beräknas. 

Coursevärde= CR och Slopevärde är mått (värden) som anger respektive banas generella 

svårighetsgrad. 

PCC ersätter gamla CBA och är ett mått på banans svårighets grad just den dagen och för 

de tävlingar som spelas den dagen. PCC beräknas med utgångspunkt från spelarnas 

resultat vid det här speltillfället. PCC kan variera mellan -1 till +3. 

 

Värden för Tobos golfbana: Par 72.  

För gul tee gäller: Scratchvärde -1,2, Bogyvärde 22,5, Coursevärde (CR) 70,8 och 

Slopevärde 134. 

För röd tee gäller: Scratchvärde -4,8, Bogyvärde 17,7, Coursevärde (CR) 67,2 och 

Slopevärde 127. 
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OBS !! 
Ditt handicapresultat för en utförd rond med poängresultat.  

Räknas ut enligt följande formel: 

(113: slopevärde) x [par + spelhcp - (erhållna poäng - 36) - course rating – PCC] 

Ditt handicapresultat för en utförd rond med bruttoslag hål för hål. Räknas ut enligt 

följande formel: 

(113 ÷ slopevärde) x (total justerad bruttoscore - course rating - PCC) 

Ditt nya HCP räknas fram av GIT systemet. 
 

1. Platsar inte den senaste rondens resultat bland dina 8 bästa blir HCP oförändrat. Under 

förutsättning att det 20:e rondresultatet inte ingick i de 8 bästa resultaten. Ingick det 20:e 

resultatet faller det bort och snittet av de nya 8 bästa ronderna blir ditt nya HCP. 

   

Tabellen till vänster illustrerar 

handicapresultat för de 20 senaste ronderna. 

De grönmarkerade resultaten utgör de åtta 

bästa ronderna. 

Den 20:e ronden ingår bland de åtta bästa 

resultaten. 

Resultatet vid dagens rond (din senast 

spelade rond) Blir din nya rond 1 och 

nummer 20 faller bort. 

Ditt nya exakta HCP räknas om och blir 

snittet av de åtta bästa ronderna bland de 20 

senaste ronderna. 
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Sökväg till ”Veteranernas” hemsida. 
 

Logga in på Tobo GK. (www.tobogk.se) 

Klicka på ”Om Tobo GK/Medlem” Klicka vidare på 

”Kommittéinfo” och ”Veterankommitté”  

Här finns: 

”Kompendium 2020” med mera. 

 

 

 
Alternativt: Skriv i adressfältet, nedanstående adress, klicka 

sedan enter. 

 

http://www.tobogk.se/om-tobo-

gkmedlem/komittinfo/veterankommitt/ 

 

Ett ytterligare alternativ: Kopiera ovanstående adress klicka in 

dig i adressfältet och välj klistra in, klicka sedan enter. 

 

 

 

 

 

http://www.tobogk.se/om-tobo-gkmedlem/komittinfo/veterankommitt/
http://www.tobogk.se/om-tobo-gkmedlem/komittinfo/veterankommitt/

