
                                                                                                                     

Veterantrivsel, spelet 2021 
  
 

  
  
 
 

Boka av onsdagar och en del fredagar under 2021 för kul och 
utvecklande golfspel! 
 
”Veterantrivsel” syftar till att erbjuda trevlig samvaro och inspirerande golfspel för 
Dig som har utrymme och lust för organiserat spel dagtid. Programmet omfattar 
vardagstävlingar för alla med en variation av olika spelformer, singel och lag, för att 
passa olika smaker och behov och för att ge omväxlande utmaningar. 
 
 
 
Totalt är 30 tillfällen inplanerade. Se tävlingsprogrammet för ”Veterantrivsel”.    
 
 

• Singelspel – 19 tävlingstillfällen på onsdagar + finalfredag 
 

o Priser utdelas efter varje tävlingstillfälle (finns i receptionen) 
o Två herrklasser med sammanräknade singelmästare för säsongen, Order 

of Merit (OoM) 
o En damklass med sammanräknade singelmästare för säsongen OoM. 
o Finalspel om dubbla poäng i OoM för de  respektive klasserna.    

 
 

• Fredagsspel – 10 tävlingstillfällen   
 

o Snörtävling, Flaggtävling och Scramble. Valfri tee, (dam 38/47, herr 56/47) 
Avslutas med gemensam prisutdelning efter varje deltävling, närvaro krävs 
för pris   

 
o Matchspel I serieform, valfri tee! Resultaten samlas I serieform, de 8 bästa 

går vidare till finalspel Den slutlige segraren erhåller inteckning i 
Vandringspris (cup pokal) samt årets minnespris. De (4) deltagarna i 
semifinalerna belönas. 
 

 
Slutspelstävling 

 
Slutspelet är en final för att kora mästartitlar för respektive herr- och damklasser i 
Singelspelet. Veteranmästare är segraren i OoM, övriga spelare ingår i slutspels 
prisbordet. 
 
Resultat för de bästa räknas dubbelt i OoM. 
 
De som inte deltagit 10 gånger betalar en spelavgift till prisbordet motsvarande 
30:- för varje missad tävling upp till 10 st. T.ex. om man endast deltagit vid 4 
tillfällen blir avgiften 6 x 30:-, dvs. 180:-. 

 



      
 
 

Avslutningsfest och prisutdelning 
 

Samtliga tävlingar summeras vid en gemensam avslutningsfestlighet, då vi 
umgås, äter något gott och hyllar framgångsrika och tappra spelare. Prisutdelning 
för OoM = Veteranmästare. Slutspels tävlingen och Matchspelet. Pris också till 
årets lägsta brutto i alla klasser. 
 
”Deltagande” i sommarens deltävlingar kvalificerar till denna avslutningsfest och 
finalprisbord enligt följande regler:  
(Med ”Deltagande” menas att ha betalat motsvarande tävlingsavgift vid tävling 
eller vid singelspelets slutspel). 

 
 Avgift 
Deltagit i Veterantrivsels onsdagsspel 
    
 Minst 10 gånger Ingen 
 0 - 9 gånger Betalar upp till 300:- (10*30:-) 
  i relation till antal gånger som man deltagit
   

Fredagsspelet bidrar inte till avslutningsfestens kassa utan är ”självfinansierande” 
på sina startavgifter. 
 
 
 

Anmälan, startlistor och resultat 
 
     Gemensamt för alla tävlingarna är att administrationen sker via Golf.se och 
     GIT-systemet. Det betyder att anmälan, deltagande och resultat registreras i       
     Golfförbundets datasystem för varje onsdagstävling och att således golfens 
     tävlingsregler skall följas och att handicapjustering görs automatiskt.           
     Resultat från fredags tävlingarna redovisas på golf.se samt en del 
     fredagstävlingar redovisas på hemsidan. Önskemål om utskrivna   
     start/resultatlistor – kontakta receptionen! 
 
 
Anmälan 

 
Anmälan görs via Golf.se, eller via receptionen senast kl. 18.00 två dagar innan 
tävlingen. (måndag / onsdag) Efteranmälan kan göras till tävlingsansvarig, i mån 
av plats 

 
Avgift. 

 
Startavgiften är 50:- per deltagare för varje deltävling. För efteranmälning är 
avgiften plus 10:- 

 
 
 
Avanmälan 
 

Avanmälan måste göras senast vid första starttid. Vid utebliven start utan 
avanmälan uttas en avgift på 20:- 



      
 
 
Startlista 

 
Startlista publiceras på Golf.se/Tävlingar senast kl.18.00 dagen före speldagen. 
Drop-in anmälda placeras in i mån av tillgång på lediga starttider, dvs. ingen 
garanti för start. 

 
Resultatlista 
 

Resultatlista för varje deltävling publiceras på Golf.se/Tävlingar snarast efter 
avslutad deltävling, dock senast klockan 20.00 dag efter tävling. 

 
 
SUMMERING och OBSERVANDUM 

 
Betalning via receptionen   
Ifyllda Scorekort läggs i vita brevlådan på väggen till TK stugan 
Anm avg 50:-, drop-in anmälan 10:- extra 
 
Resultatlista publiceras senast 20.00 dag efter tävling 
Alla tävlingar med blandade bollar 
 
Damer +70 och herrar +70 kan välja utslag från främre tee, fredagarna blir 
varrierade spelformer från valfri tee (dam tee 38/47 herr tee 56/47) 
 
Anmälning via Golf.se eller i receptionen senast kl. 18.00 två dagar innan tävling. 
Tävlingsgreenfee 150:- för icke fullvärdiga samt för gäster. 


