
   

Regler för Fyrväpplingen 2020 

Samarbetstävling för Bosjöklosters GK, Eslövs GK, Hässlegårdens GK och Skepparslövs GK. Varje 

klubb utser en kontaktman som tillsammans lägger upp spelschema samt underhåller dessa regler 

för Fyrväpplingen. Gemensam inbjudan till årets tävlingar görs upp och förankras i resp. klubb senast 

oktober året innan. 

Speldagar: tisdagar, 2 gånger under vår- respektive höstsäsong. 

Spelform: Slaggolf för Damer 50+ och Herrar 50 +. Handicap max 36.        

Lottning: Prioritera minst 2 damer i bollen. Blanda klubbtillhörighet om möjligt. Varje klubb kan 

bestämma vilka tee som ska användas av herrar respektive damer. Då det är social gemenskap som 

gäller placeras herrar med högt och lågt hcp tillsammans. Den som har lägst hcp leder bollen. 

Startlista skall publiceras senast fredag eftermiddag. 

Startform: Normalt: Hål 1 och 10 kl. 08.30 eller kanonstart kl. 09.00.  3- eller 4-bollar. Arrangör avgör 

vilket. Vid risk för frost tidigt på säsongen flyttas starten till kl. 10.00.                                           

Antal spelare: 24 deltagare från resp. klubb. 

Anmälan: Tävlingsanmälan via GIT hos arrangerande klubb måndag klockan 08.00, 3 veckor innan 

tävlingsdag. Valfri tee för herr och dam eller av klubben bestämda tee. Regeln är att man inte kan 

förbeställa tider (tidig/ sen start). Undantag hanteras av arrangerande klubb.  

Återbud: Återbud efter lottning skall meddelas arrangerande klubb som i första hand ersätter med 

spelare från samma klubb, annars från ev. kölista. 

Startavgift: 100 kr varav 25 kr går till prisbord och resterande till arrangerande klubb. Om möjligt 

kontanter för betalning. 

Singeltävling: 12 priser i den individuella nettopristävlingen. Vid icke fullt deltagande reduceras 

antalet priser. Se separat plan. Icke närvarande pristagare avstår sitt pris till nästa man. Utlottning av 

4 priser bland icke pristagare.  

Lagtävling: De 6 bästas nettoresultat är lagets resultat. Lagresultaten redovisas vid varje 

tävlingstillfälle. Vid utfyllnad pga. återbud skall de spelare som deltar utöver det stipulerade antalet 

(24) icke delta i beräkning av lagresultatet. Totalsegrande lag erhåller vandringspris i samband med 

årsavslutningen 

Avslutning: Enligt rullande schema. Kanonstart med obligatorisk gemensam lunch. Startavgift 

inklusive mat ca 200 kr. Utdelning av vandringspris. 

Övrigt: De som behöver golfbil gör beställningen direkt till arrangerande klubb. Önskvärt är att flera 

kan åka i samma bil. Detta samordnas av arrangerande klubb.  

 

 


