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FÖRETAGSGOLF – Tävlingsregler 2019 
Anmälan 
Tävlingen spelas som fyrboll, bästboll i 2-mannalag. Anmälan med spelares namn och golf-id görs till 
DWGK Reception på telefon 044-355035 eller e-post info@dwgolfklubb.se. Laget skall ha ett 
representativt namn som följer företaget oavsett deltagande spelare. Separat anmälan görs inför 
varje deltävling och finalspel. Lag har rätt att delta i finalspel utan att ha deltagit i någon deltävling. 

Tävlingsledare 
PRO Måns Lundberg, Degeberga Widsköfle Golfklubb tel 044-355035 eller 0703-76 95 41 
 

Spelform  
Deltävling 1 – 3:  Slaggolf 2-mannalag fyrboll bästboll slagspel hcp 9 hål 
Finalspel: Slaggolf 2-mannalag fyrboll bästboll slagspel hcp 18 hål 
Lagets handicap bestäms av tävlingsledningen. 
 

Lagens sammansättning 
Lagets sammansättning anmäls till respektive tävling och behöver inte bestå av samma spelare från en 
omgång till nästa! Låt gärna olika spelare från respektive företag delta i de olika omgångarna! Bjud in 
kund eller samarbetspartner, anställd, vän eller proffs, man eller kvinna, junior eller senior - det 
avgör ni själva - laget representerar ert företag vid varje tillfälle! Spewlformen bästboll/fyrboll ger alla 
möjlighet att göra bra resultat oavsett handikapp! 
 

Resultatberäkning 
Laget för sitt scorekort och antecknar resultatet från båda spelarna på alla hål. Efter avdragen handicap 
beräknas bästa resultatet på varje hål och sammanlagt lägsta resultat (minst antal slag) vinner. Vid lika 
avgör lägre handikapp. Signerat Scorekort lämnas till Tävlingsledningen efter varje tävling. 
Lagen tar med sig sitt resultat till nästa deltävling, och det bästa resultatet från tre 9-hålsrundor ger 
poäng – 5p för vinnare, 4 för 2:a plats, 3 för 3:e osv.). Ett lag som inte kan delta i en eller två 
omgång(ar) har alltså fortfarande möjlighet att ligga i täten efter en fin runda! Naturligtvis har de lag 
som deltar i varje omgång en stor chans att förbättra sitt resultat inför finalen. 
 

Final 
Finalen spelas över 18 hål på DWGK Slottsbanan i Sep. 2019. Datum meddelas i god tid. 
De lag som startar i finalrundan har alla chans att vinna totalsegern i Företagsgolfen eftersom vinnande 
lag över 18 hål får 6 poäng som adderas till det bästa resultat som laget fått i kvalomgångarna. 2:an 
får 5 poäng o.s.v. Finalspelet blir alltså helt avgörande, men ett bra spel i deltävlingarna ökar chanserna 
till totalseger! Vid lika resultat rangordnas efter handicap. 
 

Välkomna till en spännande golftävling för våra sponsorer och samarbetspartners!  
 

Tävlingsledningen 

   

  


