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Ystad Golfklubb 

Sydkustens Pärla No 1 

  

Tävlingsbestämmelser för Herrdagsserien 2021 Corona 
 
Herrdagarna spelas i en serie om 11 ronder med start den 5 maj och final den 25 aug. 
Tävlingen spelas varje onsdag med undantag av vecka 30 då det är Golfveckan.  
Herrdagarna är öppna för alla herrar födda 1999 eller tidigare. 
 
Anmälan och anmälningsavgift: 
Via min golf senast måndag kl. 23:00, efteranmälningar samt val av tidig eller sen start är ej 
möjlig. Startlistan presenteras tisdag senast kl. 12:00. 
Anmälningsavgiften är 60 kr. Spelare från andra klubbar är välkomna, då tillkommer 
tävlingsgreenfee.  
 
Tävlingsbestämmelser: 
Klubbens tävlingsbestämmelser gäller utöver det som står under ”Klassindelning ”, ”Efter 

avslutat spel ” och ”Tee vid tävlingar”. 

Klassindelning: 
Det spelas i två klasser.  A-klass med HCP t.o.m. 17,7 B-klass fr.o.m. 17,8.  
Lottningen sker klassvis i bollar om tre, första start 08:00  
 
Tee: 
Spelaren kan välja mellan gul och röd tee (gäller alla oavsett ålder). Den tee spelaren väljer 
vid sin första tävling gäller hela serien och måste fyllas i vid varje anmälan, Väljer du röd tee 
skall rutan "Tee i HCP-tävlingar".     fyllas i. Båda klasserna spelar slaggolf.  
 
Efter avslutat spel: 

• Signerat scorekort fotograferas och sänds direkt efter ronden är avslutad till Barbro 

på E-mail  barbronilss@gmail.com. 

• Under tiden vi spelar med Corona restriktioner skall endast ett scorekort för alla i 

bollen fyllas i och sändas in. 

Övrigt: 

• Golfbil bokas via receptionen. För er som använder bil hänvisar vi till klubbens beslut 

om flera i bilen. 

• Priserna delas ut var tredje rond och består av presentkort, giltiga i shop och 

restaurang. 

• Scorekort hämtas i rummet till vänster om tävlingsexpeditionen.  

• Herrkommitténs tävlingsledare förbehåller sig rätten att justera 

tävlingsbestämmelserna vid behov. 

mailto:barbronilss@gmail.com


 

Version 2021-1 
 
 

• Ingen gemensam samling före eller efter spel, vänligen ankom till klubben max en 

timme före starttid och lämna klubben senast en timme efter rond och undvik 

använda klubbens omklädningsrum. 

Finaldagen: 
För att vara kvalificerad till finalspelet krävs deltagande i minst fem onsdagstävlingar. De fem 
bästa resultaten räknas samman. Vid lika resultat bestäms placeringen av HCP vid sista 
tävlingen. I andra hand efter lägsta resultat under tävlingsperioden. 
De nio bäst placerade i respektive klass spelar final den 25 augusti. Ingen startavgift för 
finallagen.  Övriga spelar en "Kalastävling" med ordinarie startavgift. 
 
Om finalspelet: 
Spelformen är slaggolf. Det nettoresultat som uppnås under finaldagen läggs till 
nettoresultatet för de fem bästa tävlingarna under säsongen. Om en spelare inte deltar eller 
fullföljer spelet på finaldagen kommer han att få det högsta nettoresultatet från sin klass för 
dagen + 5 slag som sitt resultat. 
Finaldagen spelas från samma tee som under serien. 
De sex bästa från den totala sammanställningen i respektive klass inbjuds till en gemensam 
tävling mot Österlens GK. 
 
Avslutning: 
Alla som spelat minst sju gånger får delta i det avslutande kräftkalaset på finaldagen utan 
någon kostnad. 
Även de som spelat färre än sju ronder är välkomna att delta i kräftskivan. Mot att betala en 
mellanskillnad på 40: - per tävling upp till de sju som krävs. 
 
Varmt välkomna till 2021 års herrdagsgolf! 
 
Med vänliga hälsningar  
Herrkommittén 
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