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Världshandicapsystemet

• Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 

senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 

2020).

• Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är 

borttagen. Inkluderar alla typer av golfare

• Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera 

sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.

• Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total 

poängbogey-score i Min Golf.

• Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill 

spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera 

ronden i Min Golf.

• Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden 

enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

• Frågor och svar finns på  https://golf.se/handicap

https://golf.se/handicap


Tävlingsdagar 2020

Vi planerar för följande omgångar, inklusive semifinal:
• 15/4, 22/4, 29/4

• 6/5,13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6, 24/6, 

• VSOP, inga företrädestider: 15/7, 22/7, 29/7

• 5/8, 12/8, 19/8, 26/8, 2/9, 

• 9/9 (Vit-Gul-Röd)

• Lör 5/9 (semifinal) på Kungsbanan



Anmälan onsdagsgolf
• Alla herrar från och med året då man fyller 22 år kan vara med

• Anmälan skall göras i GIT före start

• Betalning sker då man anmäler sig i GIT (110 Kr + ev. greenfee)

• Även markören måste spela onsdagsgolf

• Efter rundan lägg det signerade scorekortet i brevlådan eller lämna till 

tävlingsexpeditionen



Trivsel onsdagsgolf

• Skriv tydligt på scorekorten (så blir det lättare att registrera)

• Om du tvingas bryta lämnar du ändå in ett scorekort, så vi 

slipper leta efter saknade scorekort

• Håll tempot så sista bollarna kommer in före mörkret

• Slå alltid provisorisk boll om det finns minsta risk att första 

bollen kan bli svår att hitta

• Släpp igenom efter 30s och tänk på att 3 min är max tid att 

leta efter boll

• Håll bollen framför inom synhåll, inga tomma hål



Tidsbokning

• Bokning av starttid kan göras från måndag 8:00 

tom onsdag 09:00

• OBS bokning av tid gjord före måndag 08:00 tas 

bort av tävlingsledningen och ny bokning måste 

göras av spelare

• Inga fasta tider, endast kommittétiden

• Företrädestider onsdagsgolf kl. 14-18



Klassindelning

Handicap-klasser

Klass Esl

A  +8 – 10, slagtävling

B 11 – 16, slagtävling

C 17 – 36, slaggolf



Poängberäkning

Placering/poäng per omgång: 

1 2    3      4     5     6    7    8     9   10

25    20    15    12   10     8    6    4     2    1
• 1 deltagarpoäng för alla startande

• Alla omgångars poäng summeras

• Bonuspoäng efter spelat 5, 10 och 15 omg, (5, 10 och 15 poäng), alltså max 

30 bonuspoäng 

• Pris till plats 1-3 varje omgång i varje klass (gemensam prisutdelning för alla 

omgångar)

• Markören måste vara med i onsdagsgolfen

• Den som bryter eller diskvalificeras får deltagarpoäng, måste slå ut på 1:an



Ryder Cup
• Startade 1994: Kungsbacka 14 – Forsgårdens 13

• Kapten: Mikael Jeppsson

• Bana: Forsgårdens GK

• Speldagar: fredag 21/8 & lördag 22/8 (start 13:00)

• Forsgårdens är försvarande mästare (6 senaste)

• Kvalificering tom onsdag 22 juli, 3 bästa i varje 

klass + bästa 4:an

• Därefter tar kaptenen ut 4 wild cards



Semifinal
• Lördag 5 september (Kungsbanan)

• Anmälningsavgift 110 kr

• Om man placerat sig på plats 3-30 i respektive 

klass har man möjlighet att anmäla sig till semifinal

• 1:an och 2:an i varje klass i semifinalen kvalificerar 

sig till finalresan



Prisutdelning

• Lördag 5 september, ca kl 17

• Alla omg alla klasser 1:an, 2:an, 3:an

• Lott (med garanterad vinst) till prisbordet 

kostar 100 kr , måste ha deltagit minst 4 

omgångar

• Middag ingår



Finalresa

• Finalen avgörs på hemlig ort, det ingår transport, boende, frukost, 

lördagsmiddag med alkoholfri dryck samt två tävlingsgreenfee

• Kvalificerade är 4 spelare i varje klass.1:an och 2:an från 

grundserien + 1:an och 2:an från semifinalen

• Avresa fredag 11/9 ca kl 8 o hemkomst söndag 13/9 ca kl 20

• Fredag inspel och lördag & söndag tävling på 36 hål



Viktiga datum
• 15 april, start onsdagsgolf 

• 22 juli, sista kvalificering Ryder Cup

• 21-22 augusti, Ryder Cup

• Lördag 5 september, semifinal

• Lördag 5 september, prisutdelning

• 11-13 september, finalresa



Restaurangen 

Robin Dönges är vår  

krögare 



Spela väl och lycka till önskar 

Herrkommittén
• Mikael Jeppsson, Ordförande

• Roine Gustavsson

• Johnny Örneflo

• Peter Eliasson


