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Regler för Herrgolf 2019 på Nyköpings GK 

  
Herrgolfen är öppen för herrseniorer (22år +) som är medlemmar i Nyköpings GK eller gäster 
till medlemmar, 
  
Startavgiften för Herrgolfen är 80 kronor. 
 

Starttider 

Lediga tider bokas av medlemmar via MinGolf starttidschemat. Gäst till medlem måste bokas av 
medlem via receptionen.  
Bokningen öppnar torsdag kl. 18.00 före nästkommande tävling. 
 

Fasta starttider 

Inför varje säsong görs en inventering över medlemmar med fasta tider. Eventuella justeringar av fast 
starttid sker i samråd med klubbchefen, därefter lämnas alla spelares namn och golf-id till 
receptionen.  
  
Det är en förmån att ha en fast tid under herrgolfen. Klubben förväntar sig att alla spelare med fasta 
tider på onsdagstävlingen ställer upp som starter eller motsvarande uppgift minst en gång under 
säsongen. Varje grupp blir tilldelad ett arbetspass vid inventering av starttiderna. 
Spelare med fast tid kan ej avanmäla sig för flera veckor på en gång, utan avanmälan sker för 
den kommande tävlingsdagen när den är upplagd på starttidschemat.  
 

Fasta starttider gäller inte lagtävlingar. 
  

STARTTIDSCHEMAT 

 Fasta tider kommer att infogas på starttidschemat torsdagen före varje Herrgolf.   
Varje spelare är personligen ansvarig för av/på-anmälan. 
AVANMÄLNINGAR SKA SKE SENAST KL. 14.00 TISDAG dagen före tävlingsdag.  
MÖJLIGHET FINNS TILL PÅANMÄLNINGAR FÖR SPELARE UTAN ”FASTA TIDER” FRAM TILL KL 
16.00 TISDAG dagen före tävlingsdag via starttidschemat i Min Golf. 
 

Avanmälan sker företrädesvis i Min Golf fram till dagen innan tävling enligt ovan. Vid sen 
avanmälan pga tex sjukdom ring i första hand receptionen på 0155-216617 alt. Maila 
kansli@nykopingsgk.se 

  
Om avanmälan sker efter 16:00 eller uteblir debiteras startavgiften plus en extra avgift på 100 kr, 
(180 kronor) OM INTE SÄRSKILDA SKÄL FÖRELIGGER. 
  

Ledig plats i ”fast starttid” är bokningsbar för alla tävlande!  
Vid oförutsedda händelser under speldagen kan den bokade tiden flyttas framåt i starttidsschemat i 
mån av plats. 
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Tee 
Spelare som tillhör H75 och äldre tillåts att spela från tee 49/50 (f.d. röd tee) även när övriga spelar 
från tee 55 (f.d. blå tee). Detta gäller endast i Herrgolfen. Spelare som tillhör klass 1 (upp till hcp 4,4) 
får välja att spela från Tee 64 – gäller inte scrambletävlingar.   
Detta ska meddelas vid incheckning.  
(Ändring får ej göras av spelaren själv efter incheckningen!) 

  

Örnslaget 

 I samband med Herrgolfen finns en närmast hål-tävling kallad Örnslaget. Denna gäller för två olika 
hål varje tävlingsdag. Det är frivilligt att delta. Ett pris per hål delas ut. Anmälan sker när ni betalar 
anmäningsavgiften. Avgiften för Örnslaget är 20 kronor. 
  

Scorekort/resultat 

Scorekorten lämnas i brevlådan som finns vid ingången till herrarnas omklädningsrum. 
 Observera att ofullständigt/felaktigt ifyllt scorekort leder till diskvalifikation. 
  
I övrigt gäller regler för golfspel och spel & tävlingshandboken samt övergripande 
tävlingsregler för Nyköpings GK. 
  
Styrelsen Nyköpings GK 

  
Beslutad 2018-01-23 

 

Justerad efter beslut ovan 2019-03-05 GC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


