
VINTERGOLFEN PPGK 2022/2023 
Tävlingar:  Lördagar och Söndagar 
 
Tävlingsledning:  Dan Johansson, Ulf Johansson. 
 
Tävlingsform:  Slaggolf 10 hål. 
 
Tee:   Vinter tee 
 
Starttid:   Anmälan senast 09.30, lottning och därefter omedelbar start. 

Beroende på antal deltagare och med hänsyn till beläggningen på  
banan sker start på hål 1, 0, 18 och 17 ev,13 

 
Startavgift:  20:- swish till 0705120741 Dan Johansson 
 
Prisfördelning: Pris till var 4:de deltagare. Minimum 4 deltagare 
  Vid lika resultat fördelas priserna efter erhållna slag-metoden 

(se tävlingshandboken), Därefter tillämpas den matematiska metoden. 
 
Säsongspriser: 25% av startavgifterna går till en pott, som fördelas mellan de 8 bästa 

på Order of Merit-listan genom finalspel efter sista speldag. 
 
 Placeringen i finalen ger följande pottfördelning 
 1:an 25% 2:an 20% 3:an 15% 4:an 12% 
 5:an 10% 6:an  8%  7:an 6% 8:an 4% 
 
Handicap: Hälften av antal erhållna slag + 10% av dessa från gul tee i 

sloptabellen för både Dam och Herr. 
 erhålls för 18 hål, erhållna slag fördelas enligt index på scorekort. 
 Avrundas uppåt från 0,5 till helt slag, från 0,4 och nedåt avrundas 

nedåt. 
 
Handicaps justering: 36-35 slag = 1 slags sänkning 

34-33 slag = 2 slags sänkning 
 32-31 slag = 3 slags sänkning 
 30 slag eller lägre = 4 slags sänkning. 
 Förlorade slag återfås ej. Man kan alltså inte höja sig. 
 
Speciella regler: Matta skall användas på fairway. På övriga spelfältet lägesförbättring 

med ett scorekort , matta får användas på hela banan. 
 Peggning på spelfältet  är ej tillåtet. 
 Bunkrar är ej i spel, (man spelar med lägesförbättring även där, man 

får alltså lägga bollen på mattan och spela i bunkern med ett 
scorekorts lägesfärbättring) Vattenhindren är i spel, matta får ej 
användas i vattenhindren! 
 
Spelare som inte har minst 5 ronder innan 31/12 eller 

 Spelare som börjar spela i Januari får bara 40% av sitt sommar Hcp 
 Spelare som börjar spela i februari får bara 30% av sitt sommar Hcp 
 Spelare som börjar spela i mars får bara 20% av sitt sommar Hcp 
 
Lokala regler: Vid tveksam väderlek bestämmer tävlingsledningen spelform och 

tillfälliga lokala regler. 
 
 Välkomna, till en spännande medlemsaktivitet! 

 
Tävlingsledningen. 


