
Information/Regler om OB Tour 2020  
 

OB TOUR är en tävling som är öppen för alla herrmedlemmar i Nyköpings GK som är minst 

55 år eller fyller 55 år under året. 6 deltävlingar spelas under säsongen. 

Spelformen är alltid 18 hål slaggolf och max spelhcp är 24. Alla spelar från samma tee. 

Max antal startande är 24 spelare. Vid fler anmälda än 24 gäller hcp-ordning. De 8 bäst 

placerade i OoM kan aldrig bli bortlottade i någon av deltävlingarna inkl. Finalen. 

Sista deltävlingen för säsongen kallas Finalen och därefter utses segraren i en Order of Merit. 

 
SPELDAGAR 2020 MED STARTTIDER 

 

Dag och datum Starttider Bana Tee Ansvarig TL  

1. Söndag 24 maj 13.00 – 13.50 Västra 60 Jörgen B. 

2. Söndag 21 juni 13.00 – 13.50 Östra 59 Jan A. 

3. Lördag 18 juli 10.00 – 10.50 Västra 60 Anders L. 

4. Söndag 16 augusti 12.00 – 12.50 Östra 59 Jan A. 

5. Söndag 13 september 13.00 – 13.50 Västra 55 Jörgen B. 

6. Lördag 26 september 12.00 – 12.50 Östra 55 Anders L. 

6. Reservdag 3 el 4 okt     
 

Startavgiften är 100 kr per deltävling och betalas till ansvarig TL. Deltagare förväntas ha jämna 

pengar till startavgiften (Ej Swish). Av avgiften går 70 % till priser i varje deltävling och 30 % förs 

vidare till Order of Merit. För social gemenskap och betalning av startavgiften bör samtliga spelare 

infinna sig 30 minuter före första starttid. Även tävlingsledare vill kunna förbereda sig inför start. 

 

Vid varje deltävling delas priser ut i proportion till antalet deltagare enligt följande:  

Vid 15 deltagare eller mindre gäller 3 nettopriser, 1 bruttopris och 1 lucky-looser pris.   

Över 15 deltagare gäller 4 nettopriser, 1 bruttopris och 2 lucky-looser pris.  

Lucky-looser pris lottas ut bland de som inte fått pris i deltävlingen. 

Lägst spelhcp går före vid lika resultat. Vid lika spelhcp gäller metoden med sista 9, 6, 3, 1 

hålen och därefter lottning. Vid lika bästa bruttoresultat delas placeringen för bruttopriset. 

 

I Order of Merit får man tillgodogöra sig resultatet från de fyra bästa deltävlingarna. Seger ger 

14 poäng, 2:a plats 12 poäng, 3:e plats 10 poäng, därefter i en fallande skala ner till 1 poäng. 

En bonus på 2 poäng får alla som deltar i en deltävling. I Finalen utdelas extra poäng. 

Segraren får 7 poäng extra, 2:an 6 poäng o.s.v. ner till 1 poäng. För att få delta i Finalen ska 

man ha deltagit i minst en tidigare deltävling. Starttid i Finalen beror på OoM-poäng. Vid lika 

OoM-poäng efter Finalen avgör flest 1:a platser och om fortfarande lika gäller bästa placering 

i Finalen. I Order of Merit delas 5 st. priser ut. 

 

Anmälningslista sätts upp i klubbhuset i god tid före varje deltävling. Anmälan ska ske på listan i 

klubbhuset senast 2 dagar före resp. tävling. Startlista med tider anslås i klubbhuset och läggs även 

in hos OB Tour i Facebook. Efteranmälan kan ske i mån av plats mot normal startavgift.  

Resultatlistor och aktuell information kommer att finnas på klubbens hemsida under rubrikerna 

”TÄVLA/LÖPANDE TÄVLINGAR/OB TOUR”, i klubbhuset och hos OB Tour i FB. 

Tävlingsledningen rekommenderar att alla registrerar sina resultat som hcp-grundande. 

 

OB-Tour-gruppen: 

Jan Andersson (070-522 17 44), Jörgen Bennheden (070-733 58 62)  

och Anders Lundgren (070-378 76 17)    (2020-03-14) 


