VÄLKOMMEN TILL EN NY GOLFSÄSONG
SPELPROGRAM TORSDAGAR SKEPPARSLÖVS DAMER 2022
*Fika efter spel **Utflykt
April

7
14*
21
28

Poängbogey
Slag med Putt-tävling (boll måste hålas ut)
Poängbogey GRÖN TEE
Slaggolf (+5) - Spontanfika efter spel medtag eget

Maj

5
12*
18**
19
26

Poängbogey BLÅ TEE
Flaggtävling (slag, boll måste hålas ut)
Vårutflykt (onsdag) - Separat anmälan Bokat till Skyrups GK.
Poängbogey
Inställt – Inget spel. Kristi Himmelfärdsdagen

Juni

2
9
16*
23
30

Poängbogey – 18 Hål första start kl 15.00
Poängbogey – 3 järn + putter - Spontanfika efter spel medtag eget
Nattens drottning (helvit klädsel) – 2-manna scramble (slag, boll måste hålas ut)
Slaggolf (+5)
Poängbogey

Juli

7*
14
21*
28

Poängbogey Ett, Två, Tre
Poängbogey BLÅ TEE
Slaggolf (+5) GRÖN TEE 3 järn + putter - Grillkväll efter spel
Poängbogey

Aug

4
6
11*
18
25*
29-30**

Poängbogey 2-manna bästboll - ev spel med partner för ND
Nationell Damdag (lördag) - Separat inbjudan och anmälan
Poängbogey
Poängbogey
Ladies night med mat Flaggtävling (slag, boll måste hålas ut) - Medtag egen förtäring
Golfresa med övernattning (måndag-tisdag). - Separat anmälan Bokat till Ringenäs GK

Sept

1
8*
14**
15
21

Poängbogey Ett, Två, Tre GUL TEE
Slag (bollen måste hålas ut)
Ut I det blå/utflykt (onsdag) - Separat anmälan Bokat till Xxxx GK.
Poängbogey Seven Up - Spontanfika efter spel medtag egen förtäring
Avslutning (onsdag) – Inget spel - Separat inbjudan och anmälan

Torsdagsgolfen är öppen för ALLA klubbens kvinnliga medlemmar oavsett handicap och spelas över 9 hål från RÖD TEE om
inget annat anges. Vill man fortsätta att gå 18-hål så lämna in scorekortet för de 9 aktuella hålen.
Startföreträde 16.34-17.51. Värdinnor på plats 16.00-17.00. Startavgift 20 kr -SEDEL (Ej swish).
Scorekort fylls i med för- och efternamn, exakt hcp, spelhcp, speldatum och spelform och lämnas till värdinna.
Lottning av första bollarna sker 16.30. Om ni vet att ni kommer efter 16.30 så meddela någon i damkommittén genom att
ringa (se nedan) så har vi med er i lottning till senare bollar.
Efter avslutad runda registreras resultatet i listan i pärmen. Glöm inte att även registrera golfrundan i Min golf för ev höjning
eller sänkning av hcp.
Nytt för denna säsong är att vi inför poängberäkning: 1:a får 7 poäng, 2:a 5 poäng, 3:a 4 poäng, 4.a 3 poäng, 5:a 2 poäng,
övriga deltagare erhåller 1 poäng. Totalpoängen summeras till avslutningen onsdagen den 21 september där 1:a -3:an får pris.
Prisutdelning för övriga speltillfällen sker också den 21 september.
Välkomna // Damkommittén
Bitte 0761-36 46 44, Christina 0793-48 65 61, Eva 0708-27 27 78,
Gunilla 0708-55 65 97, Inger 0730-91 48 68, Lone 0708-45 60 81

Spelformer se baksida
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OLIKA SPELFORMER
Poängbogey: Räkning sker i antalet poäng. Spelare med handicap får lägga på slag motsvarande sitt handicap enligt
vanliga handicapregler och de slopetabeller som gäller på banan
Slag: Räkning sker i antalet slag. Bollen måste ”hålas” ut på samtliga hål oavsett hur många slag det blir. För
resultat drar du sedan bort dina erhållna slag och får sedan nettoscore.
Slaggolf: Räkning sker i antalet slag, där antalet slag per hål dock är maximerat. Alla spelare får, oberoende av
spelhcp spela maximalt 5 slag över par på varje hål oavsett index. Har spelare ej hålat ut efter dessa slag bör bollen
plockas upp och noteras till par + 5 slag.
Scramble slag: Scramble är en spelform där lagen kan bestå av två, tre, eller fyra spelare. Samtliga spelare slår ut
varsin boll från tee. Därefter väljer laget den bäst placerade bollen och markerar den med en peg, dock är antalet
valda utslag/spelare maximerat beroende antal hål man spelar. I valfri ordning placerar man sina bollar inom ett
scorekort från markering. Spelet fortsätter på samma sätt tills bollen är i hål. Vid slag från bunker kan man behöva
återskapa läget genom att kratta. Så länge någon kan förbättra resultatet är hålet ej avslutat.
Tävling spelas oftast utan handicap, men vill man spela med handicap, bör lagets spelhandicap vara:
• 25% av sammanlagt hcp vid 2 spelare
• 15% av sammanlagt hcp vid 3 spelare
• 10% av sammanlagt hcp vid 4 spelare
Ex hcp 25+30=55x0,25=13,75. Spelar man 9 hål så delas summan med 2.
Detta är ett enkelt sätt att räkna ut spelhcp på i scramble, det finns också andra varianter av uträkningar.
Bästboll poängbogey 2-manna: Partävling där två spelare lag. Det bästa resultatet på varje hål är lagets resultat på
hålet. Vardera spelares resultat måste kunna identifieras på scorekortet. Räknas ej som hcp-rond.
Beräkning av hcp Spelarna får tillgodoräkna sig 90% av sina spelhcp. Därefter avrundning till närmsta heltal.
Ett, två tre (Poängbogey): Lag med 3 spelare. Varje spelare spelar på sitt spelhandicap utan reducering.
Hål 1-3 räknas bästa poängen för 1 spelare
Hål 4-6 räknas bästa sammanlagda poängen för 2 spelares
Hål 7-9 räknas sammanlagda poängen för alla 3 spelare
Poängen skrivs längst till höger på scorekortet. En spelare för hela lagets scorekort som lämnas in.
Flaggtävling: Spel pågår tills tilldelade slag är förbrukade, där man sätter ner flaggan. Notera på scorekortet var
flaggan är. Sista bollen tar in samtliga flaggor.
Tilldelade slag på 9 hål är hälften av spelhcp +36 vid start från hål 1.
Putt-tävling: Spelas som vanligt fram till green. Räkna därefter antalet puttar på green och notera på scorekortet.
Om man inte hålar ut hålet så skriver man 5 puttar på aktuellt hål.
Seven Up: En variant av poängbogey. Varje spelare spelar sin egen boll och de bästa resultaten från 7 hål räknas
ihop och blir slutresultat.
Matchspel med handicap: Golftävling spelare mot spelare. Man kan vinna, förlora eller dela ett hål.
Om en spelare har 30 slag och den andra har 18 slag så har den spelaren med 30 slag ett extra slag på de 12
svåraste hålen enligt hcp index.
Ex. har man vunnit 6 hål, delat 3 hål och förlorat 4 hål (6p-4p) så har man 2 upp med 5 hål kvar att spela man
fortsätter spelet tills en av spelarna leder med mer än det är hål kvar att spela. Är man lika efter 18-hål så spelar
man särspel och fortsätter ett hål i taget.
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