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   Maj 2021 

 

Tävlingsbestämmelser för SPF-golf  

Under säsongen anordnas spel på fyra banor, som ligger ca 1 timmes bilväg 
från Mariefred. En tävling per månad. Startavgift 50 kr per tävling. 
 

Avslutning sker med spel på en bana samt med middag och övernattning. 
 

 Spelare ska vara medlem i SPF Seniorerna Mariefred Åker. Även vän-
medlemmar är välkomna. Spelare kan ha medlemskap i olika 
golfklubbar. 
 

 Tävlingsform är slaggolf, 18 hål.  
 

 Herrar, som under året fyller 70 år eller är äldre, spelar från ”röd tee” 
eller motsvarande. Vill man sela från ”gul tee” måste man ange det 
innan spel, helst vid anmälan. 
 

 Damer som under året fyller 70 år eller är äldre, får spela från ”orange 
tee” eller motsvarande på de banor som är slopade för det. Detta anges 
i så fall innan spel, helst vid anmälan. 
 

 Ett gynnsamt paketpris för spel, lunch och kaffe förhandlas fram för alla. 
Då kommer som regel inte Golfhäftet att gälla.  Om golfhäftet får 
användas avgörs av den bana man besöker. Förutsättningarna 
kommer i så fall att anges i inbjudan. 
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Order of Merit 

 Tävlingen Order of Merit löper över hela säsongen och är individuell. De 
tre bästa resultaten av fyra på resp tävling räknas. 
 

 För att delta i Order of Merit ska spelare ha tävlingshandicap.  
 

 I varje tävling  (Order of Merit) delas poäng ut enl följande:  

1:an 17 poäng 
2:an 13  
3:an 10  
4:an 8   
5:an 7 
6:an 6 
7:an 5 
8:an 4 
9:an 3  
10:an 2 
11:an 1 

 När fyra tävlingar spelats räknas resultatet samman och 7 st priser 
kommer att delas ut (det kan bli 8 st vid lika resultat tills man kan skiljas 
åt). 

Om flera har samma poäng kommer den med högst enskilt resultat 
först. 

Exempel: 
Britta och Olle har båda 13 poäng var. Britta har fått 13 poäng, men 
bara på en deltävling. Olle har fått 6 poäng vid en deltävling och 7 
poäng vid en annan, alltså sammanlagt 13 poäng. Brittas resultat är 
bättre än Olles. 

Fördelningen av priser Order of Merit: 

Plats % 
1 24 
2 20 
3 17 
4 14 
5 11 
6 8 
7 6 
 100 

 Vinnare av Order of Merit skrivs in på vinnartavlorna, som hänger i 
klubbhuset och SPF-lokalen (kopia). 
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Bästa Dam och Bästa Herre 

 Vid varje tävling utses Bästa Dam och Bästa Herre. 
 

 Priser för Bästa Dam och Bästa Herre är 150 kr vid resp tävling. 
 

Samtliga priser delas ut i samband med avslutningen. 
 

Tävlingssektionen 


