
Tävlingsvillkor Reviderad av TK på Särö GC, februari 2023 

Tävlingarna spelas enligt SGF:s Spel- och tävlingshandbok giltig från januari 
2022. Regler för golfspel giltig från januari 2023 och Särö GC lokala regler. 

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att 
anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. 

 

1. Definitioner 
Tävlingsgreenfee betalas av: 

• Spelare från annan klubb. 
• Spelare som är greenfeemedlemmar i Särö Golf Club. 
• Spelare som är Särö 54- eller Särö 70-medlem och tävlar på den bana man 

inte är medlem i, vid spel på Särö 62 betalas halv tävlingsgreenfee. 

Tävlingsavgift tillkommer. 

Se hemsida och Min Golf för aktuell tävlingsgreenfee och tävlingsavgift. 

 

2. Kategoritävlingar 
Juniorgolfen 

Samtliga tävlingar är enbart för klubbens medlemmar. Ålder till och med 21 år. 

Damgolfen 

Samtliga tävlingar, förutom utflykter och tävlingen ”Konstrundan”, är öppna för 
gäster från andra klubbar. Ålder från 18 år. 

ProAm Damgolf 

Samtliga tävlingar är öppna för gäster från andra klubbar. Ålder från 18 år. 

Herrgolfen 

Samtliga tävlingar, förutom avslutningen, är öppna för gäster från andra klubbar. 
Ålder från 18 år. 

Veterangolfen 

Samtliga tävlingar, förutom utflykter, är öppna för gäster från andra klubbar. 
Ålder från 55 år för Damer och Herrar. 



3. Helgtävlingar 
Flertalet tävlingar är öppna för spelare med medlemskap i andra klubbar.  

Se MinGolf för aktuella tävlingsklasser.  

Anmäler sig färre än 4 spelare eller 2 par i en klass, stryks klassen och dessa 
spelare har rätt att delta i närmsta lägre klass med den klassens högsta hcp.  

 

4. Klubbmästerskap 
För att få delta i Klubbmästerskap krävs medlemskap i Särö Golf Club. 

 

5. Golfbilar 
För att använda golfbil på tävling krävs läkarintyg. Tävlingsledningen har dock 
rätt att ge dispens och tillåta tävlande att nyttja golfbil. 

 

6. Priser 
Minst fyra registrerade ronder under de senaste 12 månaderna krävs för att 
erhålla priser vid helgtävlingar på Särö Golf Club.  

Vid tävling på Särö 54 godtas även fyra registrerade ronder i LHCP-kortet under 
de senaste 12 månaderna.  

 

7. Spelhandicap vid olika spelformer 
Foursome, 50 % av sammanlagd spelhcp. 

Greensome, 60 % av den lägre och 40 % av den högre spelhcp.  

Spelhandicapen summeras med en decimal i Foursome och Greensome, varefter 
summan avrundas till heltal. 

Fyrboll, 90 % av resp. spelares spelhcp. Avrundas till heltal. 

 

 



8. Handicap vid spel på Särö Park 54 
Vid spel på Särö 54 tillämpas en lokal handicap (LHCP). Spelare som inte 
tilldelats en LHCP ska beräkna sin LHCP så här:   

Herrar 60 % av exakt hcp (WHS). Högsta LHCP för herrar är 32.  

Damer 70 % av exakt hcp (WHS). Högsta LHCP för damer är 38. 

Omräkningstabell finns vid Särö 54. Vid behov finns LHCP-kort att hämta i 
receptionen. 

 

9. Anmälan 
Anmälan är bindande och om man inte avanmäler sig före anmälningstidens 
utgång är man skyldig att betala tävlingsavgiften. Först när detta skett har man 
rätt att anmäla sig till ny tävling.  

Efteranmälan kan medges av ansvarig tävlingsledare och kostar SEK 100.  

Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordningen som 
urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen. 

Besök www.sarogolfclub.se och Min Golf för aktuell tävlingsgreenfee, 
tävlingsavgifter och mer information. 

 
 


