
Information om OB Tour 2019 

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Nyköpings GK som är minst 55 år eller fyller 55 år 

under året. Vi avslutar säsongen med en finaltävling där vi utser Order of Merit. 
 

SPELDAGAR MED STARTTIDER 
 

Dag och datum Starttider Bana Tee 
1. Söndag 12 maj 13:00 - 13:50 Västra banan 55 

2. Söndag 23 juni 13:00 - 13:50 Östra banan 59 
3. Söndag 21 juli 10:00 - 10:50 Västra banan 60 

4. Söndag 18 augusti 13:00 - 13:50 Östra banan 55 

5. Söndag 15 september 12:00 - 12:50 Västra banan 55 

6. Lördag 28 september 12:00 - 12:50 Östra banan 55 

 
Spelformen är alltid 18 hål slaggolf. SHCP-gräns är  24. Vi rekommenderar att alla anmäler 

sig till juniorbarometern som är handicapgrundande. 

 
Max antal startande är 28 spelare. Vid fler anmälda gäller hcp-ordning. 

 
Startavgiften är 100 kr/deltävling varav 70% går till priser i varje deltävling och 30% förs 

vidare till avslutningstävlingen och Order of Merit. 

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

mindre än 15 deltagare 3 priser, över 15 deltagare 4 priser. Dessutom pris till bästa 

bruttoresultat, samt ett pris till en ”lucky looser”, som lottas ut bland de som inte fått pris. 

 
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 avslutningstävlingen utdelas extra poäng. Segraren får 7 poäng extra, 2:an 6 poäng o.s.v. 

ner till 1 poäng. 

 
Lägst SHCP går före vid lika resultat. Vid lika SHCP gäller bäst sista 9, bäst sista 6 bäst sista 3, 

sista hålet, därefter lottning. Vid lika Order of Merit-poäng efter avslutningstävlingen avgör 

flest 1:a platser, om detta inte går gäller bästa placering i sluttävlingen. 

 
Inbjudan sätts upp i klubbhuset i god tid före varje tävling och skickas ut via mail. Starttider 

anslås i klubbhuset och skickas ut via mail. Efteranmälan i mån av plats för 150 kr. Aktuell 

info om OB Tour kommer att finnas på klubbens hemsida under rubriken ”tävlingar”. 

 
Obligatorisk närvaro för samtliga spelare 30 minuter före första start. För social gemenskap. 

Annars tillkommer en extra start avgift på 50 kr. 

 
Anmälan sker på lista i klubbhuset. I nödfall till anders.lundgren@bahnhof.se  

eller james@ja-foto.se.  

 
Tävlingsledare: James Ahlerup 072-560 09 80 och Anders Lundgren 070-378 76 17. 

mailto:anders.lundgren@bahnhof.se

