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Tävlingsbestämmelser Araslövs GK 
Giltig fr.o.m. 2022-04-18 

  

Allmänt 

En förutsättning för rättvisa resultat av tävlingar är att varje tävlande har korrekt handicap, att 
tävlanden har kunskap om ”Regler för golfspel” samt har kännedom om klubbens 
”Tävlingsbestämmelser” och ”Lokala Regler”. 

Tävlingar arrangerade av Araslövs GK är normalt öppna för alla om inget annat anges i 
”Tävlingsinformation” för respektive tävling. 

Tävlingsanmälan 

Anmälan till tävling görs i GIT/Min Golf. Anmälningstiden utgår klockan 12.00 två dagar före 
tävlingsdag. Medlemmar i Araslövs GK får möjlighet till anmälan direkt då tävlingen är publicerad i 
GIT, gästspelare kan göra sin anmälan tidigast 14 dagar före tävlingsdag.  

Undantag från ovan görs vid partävling där medlem kan anmäla medspelare från annan klubb utan 
tidsfördröjning. 

Vid överanmälan i hcp-tävling är turordningen för reserver anmälningsordning, vid scratchtävling är 
turordningen lägst hcp. 

Tävlingsavgifter (skall betalas via GIT) 

Startavgift senior, SEK 140 
Startavgift junior, SEK 70 
Tävlingsgreenfee, 50% av för dagen gällande greenfee. 

Tävlingsavgift (startavgift) kan betalas i samband med anmälan i GIT eller senast innan 
anmälningstiden löpt ut. Tävlingsanmälan utan betalda avgifter kan INTE lottas in i startlistan. 
Detsamma gäller för ev. tävlingsgreenfee. 

Avanmälan utan giltigt skäl och som sker EFTER lottning är publicerad kan inte begära återbetalning 
av startavgiften.  

Klassindelning 

I partävlingar fördelas paren hcp-mässsigt i två lika stora klasser. 

I singeltävlingar, om inget annat anges, fördelas deltagarna hcp-mässsigt i max 3 lika stora klasser. 
Minsta antal för att bilda en klass är 18 deltagare. 

I KM åldersklasser gäller följande klassindelning: 

P/F 21 Pojkar/Flickor upp till 21 år under aktuellt år 

D22 Damer 22 - 39 år, under aktuellt år. 

D40 40 - 49 

D50 50 - 59 
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D60 60 - 69 

D70 70 och över 

H22  Herrar 22 - 39 år, under aktuellt år. 

H40  40 - 49 

H50 50 - 59 

H60 60 - 69 

H70 70 - 74 

H75 75 - 79 

H80 80 och över 

  

Startlista 

Startlistan publiceras i GIT senast 12.00 dag före tävlingsdag. Starttider kommer även, för deltagare 
som har giltig mailadress, att sändas till denna mailadress. 

Tävlingsdagen. 

Scorekort hämtas normalt vid första tee alternativt vid samlingsplats i närheten av drivingrangen. 

Scorekort lämnas normalt i tävlingskansliet efter genomförd tävling. Var noga med att kontrollera att 
korten är korrekt ifyllda, vederbörligen signerade och fullt läsliga. 

Prisutdelning sker, om inget annat meddelas, snarast efter att sista tävlande lämnat in sitt scorekort. 
Pristagare SKALL personligen hämta sitt pris. Ombud kan ersätta tävlande vid prisutdelning. 
Önskemål om ombud SKALL meddelas och godkännas av tävlingsledningen. 

Resultatlista publiceras via Min Golf snarast efter tävling. 

 


