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Tävlingsbestämmelser Veterantrivsel –  Scramble 

 
Lagtävling, varje sida (lag) består av två till fyra spelare. Alla spelarna slår ut från tee 
på varje hål och därefter väljer laget den bästa bollen. Alla i laget placerar sin boll 
inom ett scorekorts längd från den platsen och slår sitt nästa slag en efter en. Detta 
upprepas tills bollen är i hål. Tävlingen spelas som slaggolf. Regel 29 i Regelboken 
är tillämplig. På scorekortet antecknas lagets bruttoscore för varje hål. 
 
Anmärkning: Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i 
scramble. Om sidan ådrar sig pliktslag på en boll innan man har valt vilken boll man 
ska fortsätta med, är plikten kopplad endast till den bollen. 
Handicap: Lagets reducerade spelhandicap beräknas enligt följande: 2-manna lag – 
spelare med lägre shcp spelar på 50% och spelare med högre shcp spelar på 20% 
sedan läggs shcp ihop. 
4-manna lag – spelar på 20% – 15% – 10% – 5% 
Alla lagmedlemmars SHCP läggs samman    
 

 
 

Anmälan 
Enskild anmäla sig. Tävlingsledningen parar genom lottning ihop de enskilda 
spelarna till så lika lag-hcp som möjligt.  Alla lag spelar i samma klass. 
 
Anmälan görs för enskild spelare via Golf.se, eller via receptionen senast kl. 18.00 
två dagar innan tävlingen. Ange från viilken tee ni vill spela. Efteranmälan till 
tävlingsledningen kan göras i mån av plats på speldagen senast 30 minuter efter 
första starttid.  
 

Avgift. 
Startavgiften är 50:- per deltagare. 
För efteranmälningar är avgiften 60 :- per deltagare 
 

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

Startlista 
Startlista för föranmälda 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 publiceras på Golf.se/Tävlingar snarast efter avslutad deltävling 
 

Tävlingen spelas 
Se tävlingsprogrammet för Veterantrivsel 
 


