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KM Herrar & Damer 2019 

Datum: Lördag 10 – söndag 11 augusti 2019 

Spelform: Slagtävling, scratch, för alla klasser. 

KM Åldersklasser: • Herrar, juniorer 36 hål, tee 56 lördag 
• Herrar, H22 36 hål, tee 56 lördag 
• Herrar, H40 36 hål, tee 56 lördag 
• Herrar, H50 36 hål, tee 56 lördag 
• Herrar, H60 27 hål, tee 56 lördag 

• Herrar, H70 18 hål, tee 47 söndag 
• Herrar, H80 18 hål, tee 47 söndag 

• Damer, juniorer 36 hål, tee 47 söndag 
• Damer, D50 27 hål, tee 47 söndag 
• Damer, D70 18 hål, tee 38 söndag 

Handicapgräns = 36,0 i samtliga klasser. 

Stora KM • Herrar 54 hål, tee 56, lördag och tee 59, söndag 
De 30 bästa från KM åldersklasser är kvalificerade till söndag. 
Alla H60 som vill spela 36 hål lördag för att kunna vara med och tävla om 
KM Herrar (54 hål) måste ange detta vid anmälan. 

• Damer 36 hål, tee 47 söndag 
Alla D50 som vill spela 36 hål för att kunna vara med och tävla om KM 
Damer (36 hål) måste ange detta vid anmälan. 

Handicap-KM: I samtliga åldersklasser kommer ett handicap-pris att delas ut till spelaren 
med det bästa nettoresultatet (EGA Tävlingshandicap krävs) 

Max deltagarantal: Lördag; Herrar t.om. H60: Totalt 84 deltagare 
Söndag; Damer & Herrar H70-H80 Totalt 60 deltagare 
Urval vid överanmälan = Handicapordning, dock är minst 12 deltagare 
per klass garanterade en plats oavsett handicap. 

Anmälan: Från datum: onsdag 3 april kl. 00:00 
Till datum: torsdag 8 augusti kl. 18:00 

Startlista: Anslås senast: torsdag 8 augusti kl. 22:00 

Antal deltagare: Det krävs minst 4 anmälda per klass för att den skall genomföras. Vid 
färre anmälda kommer klassen att slås samman med närmast lämpliga. 

Första start: Kl. 07:30 el. 08:00 (beroende på deltagarantal) 

Startavgift: 120 kr per person för alla medlemmar oavsett medlemsform. 

Observera att anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång.  

Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. 

Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken avsnitt 8.3.6. 

Välkomna 

Tävlingskommittén 
Fullerö GK 

https://golf.se/regler-och-handicap/handicap/#faq-vad-ar-tavlingshandicap

