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Vintertouren Light - 2021/2022   
på Degeberga - Widtsköfle GK 

 
 
Välkommen till Vintertouren Light på Degeberga-Widtsköfle GK 
 
Vi spelar slagtävling/slaggolf spetsat med en Order of Merit över höst-/vintersäsong 
Vi toppar med en Eclectic över fem omgångar som sidotävling till ovan vid fem utvalda tillfällen. 
 
Speldagar och säsong  
Söndagar med start den andra Söndagen i Oktober till den sista andra söndagen i januari 2022.  
Starttider mellan 9.00 och 11.30 beroende på tillgång till starttider och bokningsläge. 
 
”Se separat spelschema för tävlingsdatum och spelsäsong”   
 
Tävlingsform och klassindelning 
Klass 1:  SHCP upp till 9 slag på banan. Slagtävling  
Klass 2:  SHCP från 10-18 slag på banan. Slaggolf ”5 slag” 
Open3:  SHCP från -8 till 54 slag på banan. Slaggolf ”5 slag”  
 
Max antal deltagare  
Max 16 spelare vid varje spelomgång, först till kvarn med anmälan gäller. 
Tävlingen är i övrigt öppen för alla, medlemmar såväl som gäster. 
Spelare väljer själv vilken klass hen vill deltaga i samt när och hur många gånger hen vill deltaga. 
 
Anmälan och sista anmälningstidpunkt inför varje spelomgång. 
 
Via mail:   -- Namn och Golf ID --  till  micke.rahm@telia.com  

                   
Tidpunkt: senast onsdag 12.00 innan spelomgång 
Startavgift: 60 kr/omgång 
 
”Bekräftelse på anmälan kommer via GIT i form av bokad starttid.” 
 
 
Tävlingsledning Micke Rahm  
Mail och telefon: micke.rahm@telia.com 0707803281 
 
Assisterande tävlingsledning:  ---- Vakant ---- 
 
PS/Utförligare tävlingsinfo/tävlingsvillkor samt spelschema rekvireras från tävlingsledning. 
PS/ Sprid gärna informationen vidare till spelare som önskar deltaga.   
 
VÄLKOMNA MED ER INTRESSEANMÄLAN 
”Få platser lämpar sig så väl för golf som Degeberga – Widtsköfle GK, året om, alltid”  
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Vintertouren Light - 2021/2022  på Degeberga - Widtsköfle GK 
Tävlingsinfo/tävlingsvillkor 

 
Tävlingsform och klassindelning 
Klass 1:  SHCP upp till 9 slag på banan. Slagtävling, med hcp.  
Klass 2:  SHCP från 10-18 slag på banan. Slaggolf ”5 slag”, med hcp. 
Open3:  SHCP från -8 till 54 slag på banan. Slaggolf ”5 slag”, med hcp. 
 
NOT: Vid ett bredare intresse för deltagande kan max antal deltagare/tävlingsklasser utökas” 
 
Vid varje spelomgång enligt anslaget spelschema avgörs en deltävling klassvis.  
Varje spelomgång berättigar till Order of Merit poäng i proportion till antalet deltagande spelare vid 
varje omgång.  
Vinnaren får lika många poäng som antalet deltagande spelare vid spelomgången, andra plats ett 
mindre o.s.v till sista plats som får ett poäng. 
Vid de sista två speltillfällena delas dubbla OofM poäng ut. 
 
Eclecticen spelas, brutto/netto, som sidotävling, klassvis, över fem ronder vid fem utvalda tillfällen 
enligt anslaget spelschema. 
 
Spelaren väljer fritt hur många omgångar och när hen väljer att deltaga i huvudtävling och/eller 
sidotävling Eclectic. 
 
Prisutlämning för deltävlingar sker senast vid efterföljande speltillfälle. 
Prisutlämning för Order of Merit och Eclectic i samband med sista speltillfället för säsongen. 
 
HCP 
Spelare som sänker eller höjer sitt SHCP ”spelhandicap” under spelsäsong kvarstår i den klass där 
spelaren deltog vid första spelomgången.  
Spelaren väljer vid sitt första deltagande vilken klass hen vill deltaga i. Det är valfritt att spela både 
uppåt och nedåt, nedåt med begränsningen max SHCP i vald klass. 
Respektive spelare administrerar sin egen hcp-justering i GIT. 
 
Startavgift 
60 kr per spelomgång för deltagande slagtävling/slaggolf. 
40 kr per spelomgång för deltagande i Eclectic. 
Startavgiften betalas kontant till tävlingsledning vid spelarens ankomst till respektive spelomgång. 
80% av startavgiften går till införskaffande av priser för deltävlingar, Order of Merit samt Eclectic.  
20 % av startavgift går till sponsring av klubbverksamhet.  
 
Resultatredovisning 
Slagtävling/Slaggolf : via mail till samtliga deltagande efter respektive spelomgång 
Eclectic : via mail till samtliga deltagande efter respektive spelomgång 
 
Övrigt: 
Tävling avgörs på ordinarie greener ! 
Tävlingen följer klubbens lokala regler och tillfälliga lokala regler. I övrigt R&A regelbok. 
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Tävlingsdatum och speltillfällen 
”Spelschema” 

     Tävlingsvärd  
3   Oktober  ”Inspel utom tävlan”    
10 Oktober  Slagtävling/Slaggolf    
17 Oktober  Slagtävling/Slaggolf  + Eclectic   
24 Oktober  Slagtävling/Slaggolf    
31 Oktober  Slagtävling/Slaggolf + Eclectic   
 
7   November  Slagtävling/Slaggolf    
14 November  Slagtävling/Slaggolf    
21 November  Slagtävling/Slaggolf + Eclectic   
28 November  Slagtävling/Slaggolf    
 
5   December  Slagtävling/Slaggolf + Eclectic   
12 December  Slagtävling/Slaggolf    
19 December  Slagtävling/Slaggolf + Eclectic   
26 December  Slagtävling/Slaggolf    
 
2   Januari  Slagtävling/Slaggolf ”Dubbla OofM poäng”  
9   Januari  Slagtävling/Slaggolf ”Dubbla OofM poäng”  
 
 
Minsta antal deltagare, 3 spelare/per klass, per speltillfälle för att gälla som tävlingsresultat. 
 
Vid inställt tävlingstillfälle meddelas samtliga deltagare via mail alt. mess. 
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Fördelningsnyckel priser/startavgifter 
 

Klassvis huvudtävling 
 

Per spelomgång 
 

1:a pris 40% 
2:dra pris 20% 

 
20% ackumuleras till Order of merit 

20% går till sponsring av klubbverksamhet 
 

Klassvis Eclectic 
Brutto 

1:a pris 25% 
2:dra pris 15% 

Netto 
1:a pris 25% 

2:dra pris 15% 
 

20% går till sponsring av klubbverksamhet 
 

 Klassvis Order of Merit 
 

1:a pris 60% 
2:dra pris 30% 
3:dje pris 10% 

 
 


