
Jarlabanke Golfklubb 
Inbjudan 

Tävlingskommittén 

2017-01-31 1 www.jarlabankegk.se  

  
 

 

      TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
      DETALJERADE PER TÄVLING 

 

  
 

 

2017 
 

 

 

 
 

 



Jarlabanke Golfklubb 
Inbjudan 

Tävlingskommittén 

2017-01-31 2 www.jarlabankegk.se  

 

 

Vårslaget 
 
Typ av tävling: Scramble 18 hål – lagtävling (Kombislingan) 

 

Tävlingsdatum: 2017-05-01 måndag 

 

Första starttid: 09:15, samling 09.00 vid klubbhuset 

 

Anmälningstid: senast 29 april kl. 20:00 via Min-Golf. 

 

Deltagare:  < 36 HCP 

 

Antal deltagare: max 72 

 

Startavgift:  100 kr per deltagare. Halv Greenfee (150 kr) för gäst & Greenfee 

  medlem. Junior betalar 70 kr i startavgift och 125 kr i greenfee. 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016 - , Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016 – , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

- Tävlingen spelas med 2-4 spelare i lottade lag med reducerat HCP. 
 

 

 

Kommentarer: Årets första tävling som alla väntat på hela vintern!  

 

 

 

Tävlingsledare: Ulla Wåhlén, Ted Bejner 
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 Måndagsgolfen 
 

 

Typ av tävling:  Slaggolf med full HCP, 9 hål, poängtävling (Prästgårdsbanan)  

 

Tävlingsdatum: 2 maj (tisdag) – 18 sept. (21 omgångar) OBS! den sista  

  omgången spelas över 18 hål lördagen den 23 september 

 

Första starttid: måndagar från kl.15:00 t.o.m. 18:00 

   09:00 lördag 23 september (FINAL) 

 

Anmälningstid: På plats före start eller via Min-Golf 

 

Deltagare:  En klass   

    

Antal deltagare: Minst tre startande för att omgångens resultat ska räknas. 

 

Startavgift:  50 kr per deltagare. Halv Greenfee 75 kr för gäst & GF medlem 

 

Tävlingsbestämmelser: 

Förutom reglerna för golfspel 2016 -, Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

– Markör ska vara med i tävlingsomgången eller ha officiellt HCP 

 

– Vid färre än 15 deltagare utdelas poäng enligt följande: 

– Poängberäkning i varje omgång:  1: a = antal deltagare i klassen + 1 poäng 

    2: a = antal deltagare i klassen - 1 poäng 

    3: a = antal deltagare i klassen - 2 poäng 

                               sist i klassen = 1 poäng 

I omgångar med fler än 15 deltagare är maxpoängen till vinnaren 16 poäng. Placering 

16- och därefter får 1 poäng.  

Vid lika resultat vinner den spelare med lägst spelhandicap. Om även spelhandicap är 

lika används den matematiska metoden för att särskilja spelarna. Är spelarna 

fortfarande lika så delas placering och poäng. Vid lika resultat i finalen vinner den 

med flest segrar. 

Bästa 10 resultat i årets omgångar räknas samt finalomgången. 

 

Kommentar:  Damernas egen återkommande tävling där alla kan vara med. 

 

Tävlingsledare: Ulla Wåhlén   
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Torsdagsgolfen 

 
 

Typ av tävling: Slaggolf med full HCP, 9 hål, poängtävling (Prästgårdsbanan) 

 

Tävlingsdatum: 4 maj –21 sept. (21 omgångar) OBS! den sista omgången 

   spelas över 18 hål lördagen den 23 september 

 

Första starttid: torsdagar från kl. 13:00 t.o.m. 19.00 

   09:00 lördag 23 september (FINAL) 

 

Anmälningstid: På plats före start eller via Min-Golf 

 

Deltagare:  En klass  

 

Antal deltagare: Minst tre startande 

   för att omgångens resultat ska räknas.  

 

Startavgift:  50 kr per deltagare. Halv Greenfee 75 kr för gäst & GF medlem 

 

Tävlingsbestämmelser: 

Förutom reglerna för golfspel 2016 - , Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016 – , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

– Markör ska vara med i tävlingsomgången eller ha officiellt handicap 

 

– Poängberäkning i varje omgång:  1: a = antal deltagare i klassen + 1 poäng 

    2: a = antal deltagare i klassen - 1 poäng 

    3: a = antal deltagare i klassen - 2 poäng 

                                sist i klassen = 1 poäng 

I omgångar med fler än 15 deltagare är maxpoängen till vinnaren 16 poäng. Placering 16- och 

därefter får 1 poäng.  

Vid lika resultat vinner den spelare med lägst spelhandicap. Om även spelhandicap är lika 

används den matematiska metoden för att särskilja spelarna. Är spelarna fortfarande lika så 

delas placering och poäng. Vid lika resultat i finalen vinner den med flest segrar. 

 

Bästa 10 resultat i årets omgångar räknas samt finalomgången. 

 

Kommentar:  Tävlingen alla pratar om under hela säsongen. 

Tävlingsledare: Bobby Edenberg 
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Skogberga Greensome 
 

Typ av tävling: Greensome 18 hål – partävling slaggolf (Skogberga) 

 

Tävlingsdatum: 2017-05-13 lördag 

 

Första starttid: 09:00 

 

Anmälningstid: 2017-05-11 senast kl. 20:00 

   

Deltagare:  Alla oberoende Av HCP 

 

Antal deltagare: Upp till 36 deltagare 

   Om fler anmälda får de med lägst HCP delta 

 

Startavgift:  100 kr per deltagare. Halv Greenfee 150 kr för gäst & GF medlem.  

                                           Junior betalar 70 kr i startavgift och 125 kr i greenfee. 

 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016 -, Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016–, och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

   

 Tävlingen spelas som partävling med två spelare per lag. 

 Lagets spelhandicap är summan av 60 % av spelhandicapen från spelaren med den lägre 

spelhandicapen och 40 % av spelhandicapen från spelaren med den högre spelhandicapen. 

      Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal. 

 

Vid lika resultat sker särskiljning enligt spelhandicap metoden. Om fortfarande lika används 

den matematiska metoden, vilket innebär att resultatet på sista 9, 6, 3 och 1 hålet jämförs och 

laget med lägsta resultat vinner. 

 
Anmälan som par via Min-Golf, eller individuellt på lista i klubbhuset. 

 

Tävlingsledare: Bobby Edenberg 
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TGC Shamble 
 

Typ av tävling: 18 hål – slaggolf med HCP Skog 12 + Präst 6 hål 

 

Tävlingsdatum: 2017-05-20 lördag 

 

Första starttid: 09:00 

 

Anmälningstid: 2017-05-18 senast kl. 20:00 

   

Deltagare:  Alla oberoende Av HCP 

 

Antal deltagare: < 60  

   Om fler anmälda får de med lägst HCP delta 

 

Startavgift:  100 kr per deltagare. Halv Greenfee 150 kr för gäst & GF medlem.  

                                           Junior betalar 70 kr i startavgift och 125 kr i greenfee. 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016 -, Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

   

 4 spelare bildar sida och spelar varsin boll. 

 Alla spelare slår ut från tee. Därefter väljer laget den boll varifrån nästa slag skall spelas. 

 Spelarna placerar sin boll vid den boll man valt och därefter spelar varje spelare sin egen 

boll därifrån tills den hålats. 

 Varje spelares utslag måste väljas minst 4 gånger. 

 Laget med lägsta nettoscore vinner lagmatchen.  

 Spelare med lägsta nettoscore vinner singeltävlingen. 

 

Vid lika resultat sker särskiljning enligt spelhandicap metoden. Om fortfarande lika används 

matematiska metod, vilket innebär att resultatet på sista 9, 6, 3 och 1 hålet jämförs och 

laget/spelare med lägsta resultat vinner. 

 

Anmälan som lag via Min-Golf, eller individuellt på lista i klubbhuset. 

Tävlingsledare: Ted Bejner 
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Puttslaget 
 

Typ av tävling: 36 hål – putt-tävling Skogberga 12 

 

Tävlingsdatum: 2017-05-27 lördag 

 

Första starttid: 09:00 

 

Anmälningstid: 2017-05-25 senast kl. 20:00 

   

Deltagare:  Alla 

 

Antal deltagare: < 72 

    

 

Startavgift:  100 kr per deltagare 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

En klubba används. Spelare har tre puttstationer vid varje green, totalt 36 utslag. Bollen 

placeras vid markering för respektive green och ska sedan hålas på så få slag som möjligt.  

Spelare med minst antal puttar efter 36 hål är vinnare. Vid lika resultat sker särspel om 1:a 

platsen med start på hål S12 tills en segrare kan koras. 

   

 

Anmälan via Min-Golf, eller på lista i klubbhuset. 

 

Tävlingsledare: Bobby Edenberg 
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Flaggslaget 

 

Typ av tävling:  Slagtävling 18-hål med full HCP (Kombislingan) 

 

Tävlingsdatum: 2017-06-06 tisdag 

 

Första starttid: 09:00 

 

Anmälningstid: 2017-06-04 senast kl. 20:00 

 

Deltagare:  Alla oberoende av HCP 

 

Antal deltagare < 72 

 

Startavgift:  100 kr per deltagare. Halv Greenfee 150 kr för gäst & GF medlem.  

                                           Junior betalar 70 kr i startavgift och 125 kr i greenfee. 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016 -, Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

- Varje spelare erhåller det antal slag som motsvarar spelarens aktuella spelhandicap. 

 

- Om slagen räcker till mer än 18 håls spel, fortsätter ronden på Prästgårdens slinga. 

 

- Den spelare som kommer längst på banan vinner tävlingen. 

 

Vid lika resultat, som endast kan förekomma om två spelare hålar ut på samma hål med sina 

sista slag, är spelarna likaplacerade. 

 

Kommentar:  

 

En tävling för alla medlemmar! Varje deltagare tilldelas en individuellt markerad flagga. 

Denna ska placeras där bollen ligger, sedan tävlaren förbrukat så många slag som motsvarar 

banans par plus spelhandicap. Skulle en tävlare ha slag kvar efter att ha spelat sista hålet, ska 

tävlaren fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker. 

 

 

Tävlingsledare: Bobby Edenberg 
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Grillsnöret 
 

Typ av tävling: Snörtävling singel över 18 hål (Prästgården) 

 

Tävlingsdatum: 2017-06-17 lördag 

 

Första starttid: Kanonstart 14:00 

 

Anmälningstid: 2017-06-14 senast kl. 20:00 

 

Deltagare:  Herrklass oberoende av HCP 

   Damklass oberoende av HCP 

 

Antal deltagare: < 60 

 

 

Startavgift:  100 kr per deltagare. Halv Greenfee 150 kr för gäst & GF medlem.  

                                           Junior betalar 70 kr i startavgift och 125 kr i greenfee. 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016 -, Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

 Varje spelare får x antal meter snöre motsvarande sitt spelhandicap.      

 Med snörets hjälp får man varsomhelst förbättra bollens läge med en längd som 

kapas från snöret. 

 Man får flytta bollen från Out-of-Bounds, ur hinder och även i hål. 

 Vinnare är den som med minst antal slag spelar dagens rond.  

 Vid lika resultat vinner den som hade kortast snöre vid start, om också detta är lika 

är spelarna likaplacerade. 

 

Efter tävlingen blir det grillfest och dagen avslutas med Jarlabanke-snabben, där alla hjälps åt 

att få en självlysande boll runt Prästgårdsbanans 9 hål å kortast möjliga tid. 

 

Tävlingsledare: Klubbkommittén 
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Skog-12 
 

Typ av tävling: Poängbogey 12 hål, (Skog 12) 

 

Tävlingsdatum: 2017-07-01 lördag 

 

Första starttid: 09:00 

 

Anmälningstid: 2017-06-29 senast kl. 20:00 

 

Deltagare:  Alla oberoende av HCP 

 

Klasser : HCP < 18 

  HCP > 18 

 

 

Startavgift:  80 kr per deltagare. Halv Greenfee 125 kr för gäst & GF medlem.  

                                           Junior betalar 60 kr i startavgift och 100 kr i greenfee. 

 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016 -, Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

Vid lika resultat sker särskiljning enligt spelhandicap metoden. Om fortfarande lika används 

den matematiska metoden, vilket innebär att resultatet på sista 9, 6, 3 och 1 hålet jämförs och 

spelare med lägsta resultat vinner. 

 

Tävlingsledare: Tävlingskommittén 
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3-Klubbors 
 
Typ av tävling: Poängbogey 12 hål, (Skog 12) 

 

Tävlingsdatum: 2017-07-22 lördag 

 

Första starttid: 09:00 

 

Anmälningstid: 2017-07-20 senast kl. 20:00 

 

Deltagare:  Alla oberoende av HCP 

 

Antal deltagare: Damklass 

   Herrklass 

   Minst 3 deltagare per klass för tävling 

 

Startavgift:  80 kr per deltagare. Halv Greenfee 150 kr för gäst & GF medlem.  

                                           Junior betalar 60 kr i startavgift och 125 kr i greenfee. 

 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016 - , Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

3 klubbor får användas.  

 

Vid lika resultat sker särskiljning enligt spelhandicap metoden. Om fortfarande lika används 

den matematiska metoden, vilket innebär att resultatet på sista 9, 6, 3 och 1 hålet jämförs och 

spelare med lägsta resultat vinner. 

 

 

Tävlingsledare: Tävlingskommittén 
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Norsk golf 
 

Typ av tävling: Poängbogey Präst 18 hål 

 

Tävlingsdatum: 2017-07-29 lördag 

 

Första starttid: 09:00 

 

Anmälningstid: 2017-07-27 senast kl. 20:00 

 

Deltagare:  Alla oberoende av HCP 

 

Antal deltagare: < 72  

   

Startavgift:  100 kr per deltagare. Halv Greenfee 125 kr för gäst & GF medlem.  

                                           Junior betalar 70 kr i startavgift och 100 kr i greenfee. 

 

 

Tävlingsbestämmelser: 

I denna tävling kan inte spelare varken höja eller sänka sitt HCP - däremot kan man vinna 

priser! 

Reglerna är enkla. Vi spelar poängbogey men med en liten finess: på varje hål får du kasta 

bollen EN gång! Kastet räknas som ett slag. 

Om du sparat kastet till GREEN så får du inte kasta - bollen måste rullas fram!!! 

Du får inte spara kasten till nästa hål men du måste inte heller använda kastet om du inte vill. 

Med det här upplägget vågar du testa vad du egentligen kan! Om du hamnar i en besvärlig 

situation så kan du då "kasta" dig ur problemet. Då spelar du också mera avslappnat. Du får 

verkligen träning i din kapacitet. 

Tävlingsledare: Tävlingskommittén 
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Kräftslaget 
Typ av tävling: Scramble 18 hål (Kombislingan) 

 

Tävlingsdatum: 2017-08-12 lördag 

 

Första starttid: 13:00 

 

Anmälningstid: 2017-08-09 senast kl. 20:00 

 

Deltagare:  Alla oberoende av HCP 

 

Antal deltagare < 72 (36 lag) 

 

Startavgift:  100 kr per spelare. Halv Greenfee 150 kr för gäst & GF medlem.  

                                           Junior betalar 70 kr i startavgift och 125 kr i greenfee. 

 

Tävlingsbestämmelser: 

Förutom reglerna för golfspel 2016 -, Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

 Tävlingen spelas med två spelare per lag. 

 

 Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,5. Spelaren 

med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,2. Resultaten från 

detta inklusive decimaler, adderas. Summan, avrundad till närmaste heltal, blir lagets 

spelhandicap.  

 

 Vid lika resultat sker särskiljning med matematisk metod vilket innebär att resultatet på 

sista 9, 6, 3 och 1 hålet jämförs och laget med lägsta resultat vinner. 

 

Kommentar:  Detta är tävlingen för alla oberoende av skicklighet eller  

   tävlingsvana. Ta chansen och var med på en av årets roligaste 

   tävlingar och passa på att vara med på kräftkalaset efteråt! 

OBS! Vid individuell anmälan kommer du att lottas i ett lag med 

annan spelare. 

 

Anmälan som par via Min-Golf, eller individuellt på lista i klubbhuset. 

Tävlingsledare: Klubbkommittén 
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Handicap KM 
 

Typ av tävling: Poängbogey 18 hål (Kombislingan) 

 

Tävlingsdatum: 2017-08-19 lördag 

 

Första starttid: se KM Damer/Herrar 

 

Anmälningstid: 2017-08-17 senast kl. 20:00 

 

Deltagare:  Alla medlemmar i JbGK oberoende av HCP 

   En klass 

 

Antal deltagare Max 54 deltagare  

   Om fler anmälda får de med lägst HCP delta 

 

Startavgift:  0 kr (för medlemmar i JbGK) 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016- , Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

 Vid lika resultat sker särspel om första plats på hål 9 Prästgården tills en vinnare 

kan utses. 

 

 

Kommentar: 

   

Handicap KM är tävlingen för ALLA i klubben.  

Vinnaren är HCP klubbmästare fram till nästa års tävling. Tävlingen spelas tillsammans med 

lördagens KM kval. Det går således bra att samtidigt delta i både ordinarie KM och Handicap 

KM förutsatt att spelaren hålar ut på alla hål och antecknar sin bruttoscore. 

 

 

Tävlingsledare: Tävlingskommittén 
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KM Herrar 
 

Typ av tävling: Slagtävling 18 + 18 hål (Kombislingan) 

 

Tävlingsdatum: 2017-08-19 lördag kval 18 hål  
2017-08-20 söndag final 18 hål 

 

Första starttid: 09:00 båda dagarna 

 

Anmälningstid: 2017-08-17 senast kl. 20:00 

 

Deltagare:  Alla herrar oberoende av HCP 

 

Antal deltagare. Max 54 deltagare i kvalet 

   Om fler anmälda får de med lägst HCP delta 

 

Startavgift:   0 kr (medlemmar i JbGK) 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016 -, Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

 

 Efter 18 håls kval går spelare med de 15 bästa resultaten vidare till final. 

 

 Vid lika resultat sker särspel om första plats på hål P9 Prästgården tills en vinnare kan 

utses. 

 

 

 

Kommentar:  Herrarnas mest prestigefyllda tävling under året. 

   Vinnaren är klubbmästare fram till nästa års tävling. 

 

 

 

Tävlingsledare: Tävlingskommittén 
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KM Damer 
 

Typ av tävling: Slagtävling 18 + 18 hål (Kombislingan) 

 

Tävlingsdatum: 2017-08-19 lördag kval 18 hål   

2017-08-20 söndag final 18 hål 

 

Första starttid: från 09.00 

 

Anmälningstid: 2017-08-17 senast kl. 20:00 

 

Deltagare:  Alla damer oberoende av HCP 

 

Antal deltagare Max 36 deltagare i kvalet 

   Om fler anmälda får de med lägst HCP delta 

 

Startavgift:  0 kr (medlemmar i JbGK) 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016- , Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

 

 Vid lika resultat sker särspel om första plats på hål P9 Prästgården tills en vinnare 

kan utses. 

 

 

 

Kommentar:  Damernas mest prestigefyllda tävling under året. 

   Vinnaren är klubbmästare fram till nästa års tävling. 

 

 

 

Tävlingsledare: Tävlingskommittén 
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KM Kategori H30, H40, H50, H60, H70, H80 

   D30, D40, D50, D60, D70 

 
Typ av tävling: Slagtävling 18 + 9 hål (Kombislingan + Prästgården) 

 

Tävlingsdatum: 2017-08-20 söndag 

 

Första starttid: från 09.00 

 

Anmälningstid: 2017-08-17 senast kl. 20:00 

 

Deltagare:  Damer och Herrar som uppnått lägsta ålder i varje klass och 

   oberoende av HCP 

 

Antal deltagare Minst 3 deltagare i klassen för tävling. Spelare anmälda i klass 

    som inte blir av får spela i närmast lägre klass om sådan finns. 

   Max 36 deltagare per klass. Om fler anmälda får de med lägst  

   HCP delta 

 

Startavgift:   0 kr (medlemmar i JbGK) 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016- , Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

 

 Vid lika resultat sker särspel om första plats på hål P9 Prästgården tills en vinnare 

kan utses. 

 

Kommentar:   
Seniorernas möjlighet att bli klubbmästare i sin ålderskategori fram till nästa års 

tävling. Man kan anmäla sig till ordinarie KM och kategori KM och delta i båda 

tävlingarna. 

 

 

Tävlingsledare: Tävlingskommittén 
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KM Scramble 
 
Typ av tävling: Scramble 18 partävling (Kombislingan) 

 

Tävlingsdatum: 2017-08-26 lördag   

 

Första starttid: 09:00 

 

Anmälningstid: 2017-08-24 senast kl. 20:00 

 

Deltagare:  Medlemmar i JbGK 

 

Antal deltagare. < 54 

 

Startavgift:   0 kr (medlemmar i JbGK) 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016- , Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

 

 

 Vid lika resultat sker särspel om första plats på hål P9 Prästgården till dess att en 

vinnare kan utses. 

 Lagets sammanlagda HCP måste vara 18,0 eller högre 

 

 

Kommentar:   

KM Scramble spelas utan handicap i 2-mannalag. Laget med lägsta bruttoscore är 

klubbmästare. 

 

 

 

Tävlingsledare: Tävlingskommittén 
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Skogberga Open 
 

Typ av tävling: Scramble 18 hål – lagtävling (Skogberga) 

 

Tävlingsdatum: 2017-09-02 lördag 

 

Första starttid: 09:00 

 

Anmälningstid: 2017-08-31 senast kl. 20:00 

   

Deltagare:  Alla oberoende av HCP 

 

Antal deltagare: < 54  

   Om fler anmälda får de med lägst HCP delta 

 

Startavgift:  100 kr per deltagare. Halv Greenfee 150 kr för gäst & GF medlem.  

                                           Junior betalar 70 kr i startavgift och 125 kr i greenfee. 

 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016- , Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

   

 

 Tävlingen spelas som lagtävling med två till fyra spelare per lag. 

 Lagets spelhandicap reduceras enligt SOT (spel- och tävlingshandboken) beroende på 

antal deltagare per lag.  

 

 Vid lika resultat sker särskiljning enligt spelhandicap metoden. Om fortfarande lika 

används den matematiska metoden, vilket innebär att resultatet på sista 9, 6, 3 och 1 hålet 

jämförs och laget med lägsta resultat vinner. 

 

 

Anmälan som lag via Min-Golf, eller individuellt på lista i klubbhuset. 

Tävlingsledare: Bobby Edenberg 



Jarlabanke Golfklubb 
Inbjudan 

Tävlingskommittén 

2017-01-31 20 www.jarlabankegk.se  

 
 

Mästarnas mästare 
 

 

Typ av tävling: Slaggolf 18 hål Kombislingan ”special” 

 

Tävlingsdatum: 2017-09-09 lördag 

 

Första starttid: 09:00 

 

Anmälningstid: 2017-09-07 senast kl. 20:00 

   

Deltagare:  Alla som under säsongen slutat som 1:a, 2:a eller 3:a i någon  

tävling 

 

Antal deltagare:  

 

Startavgift:  100 kr per deltagare. Halv Greenfee 150 kr för gäst & GF medlem.  

                                           Junior betalar 70 kr i startavgift och 125 kr i greenfee. 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016 -, Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

Vid lika resultat sker särskiljning enligt spelhandicap metoden. Om fortfarande lika används 

den matematiska metoden, vilket innebär att resultatet på sista 9, 6, 3 och 1 hålet jämförs och 

spelare med lägsta resultat vinner. 

 

Kommentar:  

Deltagare i tävlingen är den som placerat sig på plats 1-2-3 i någon av 2017 års 

klubbtävlingar.   

 

Tävlingsledare:  
Tävlingskommittén 
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Mystery Golf 
 

Typ av tävling: Tävlingsinformation kommer senare 

 

Tävlingsdatum: 2017-09-30 lördag 

 

Första starttid: 10:00 

 

Anmälningstid: 2017-09-28 senast kl. 20:00 

   

Deltagare:  Alla oberoende av HCP 

 

Antal deltagare: Se lokala föreskrifter 

   

 

Startavgift:  100 kr per deltagare. Halv Greenfee 150 kr för gäst & GF medlem.  

                                           Junior betalar 70 kr i startavgift och 125 kr i greenfee. 

 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

 

Kommentar:  En spännande tävling med överraskningar 

 

 

Tävlingsledare: Bobby Edenberg 
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Slutslaget-Match 
 

Typ av tävling: Matchtävling 9 hål med full HCP (Prästgården) 

 

Tävlingsdatum: 2017-10-08 söndag 

 

Första starttid: 10:00 

 

Anmälningstid: 2017-10-06 senast kl. 20:00 

   

Deltagare:  Alla oberoende av HCP. 

 

Antal deltagare: < 36  

   Om fler anmälda får de med lägst HCP delta 

 

Startavgift:  100 kr per deltagare. Halv Greenfee 75 kr för gäst & GF medlem.  
                                           Junior betalar 70 kr i startavgift och 75 kr i greenfee.  

 

 

Tävlingsbestämmelser: 

 

Förutom reglerna för golfspel 2016- , Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 

2016- , och Jarlabanke GK:s generella tävlingsbestämmelser gäller följande bestämmelser:  

 

 

 Lottning sker med seedning baserad på aktuellt HCP. 

 

 Om en match är lika efter 9 hål sker särspel med start på hål 1 tills matchen 

avgjorts. 

 

 Förlorarna i semifinalen spelar match om tredje och fjärde plats. 

 

 Förlorarna i första matchen går vidare till andra chansen. 

 

Kommentar: Säsongens sista tävling som alltid brukar bjuda på överraskningar! 

 

Tävlingsledare: Bobby Edenberg 

 


