
Lagtävlingar  
 
Karlskoga GK Policy angående seriespel 
 

• För deltagande i seriespel där klubben betalar någon form av ersättning (Startavgifter, reseersättning, 

måltider, etc.) krävs det att deltagaren är fullbetalande. Undantag från denna regel är deltagande i H 75 

• Det lag som inte accepterar detta, kan välja att stå för dessa utgifter själv och då kan man välja annan typ 

av medlemskap. 

• Dessa villkor gäller oavsett vad andra klubbar eller andra distriktsförbund har beslutat. 

  
Mellansvenska Oldboysserien H55. Lagspel inom ÖLGF. Vi har inget lag i H55.. Laget består av 6 
herrar  55+  max HCP 13,0 
Lagledare H55:   

Distriktserien (TD-serien) lagspel, match, inom ÖLGF. Laget består av 3 damer och 3 herrar.  
Lagledare TD: Marga Carlsson 

Mellansvenska Veteranserien H 65 lagspel, match. Vi deltar med två lag. Varje lag består av 6 
spelare.  

Lagledare H65 I: Per Pettersson, ass. Sören Jansson 

Lagledare H65 II: Torsten Edebäck ass Per-Anders Fors 
Lagledare H65 III: Bengt Holm 

Mellansvenska Veteranserien H 75 lagspel, match. Vi deltar med 3 lag. Laget består av 4 spelare.  
Lagledare: H75 I: Göran Malmberg. 
Lagledare: H75 II: Lennart Nilsson 
Lagledare: H75 III: Sven Dahlskog ass Mats Nilsson 

Mellansvenska Veteranserien H 80 lagspel, match. Vi har inget lag i H80. Laget består av 4 spelare.  
Lagledare: H80 I: 

Mellansvenska Scratchserien lagspel, single inom ÖLGF. Det är individuellt slagspel där de 5 bästa 
individuella resultatet från klubben summeras och jämförs med de andra klubbarnas 5 bästa resultat. 
Det är 6 deltagare från varje klubb i varje tävling. Och det är totalt 3 tävlingar + ev slutspel 
Lagledare: Anders Johansson. 

Dam 6:an lagspel, inom ÖLGF. Laget består av 6 damer. Sex spelare från varje klubb får starta 

och resultat (slagspel) räknas för de fem bästa. 
 Lagledare: Yvonne Bergman 

Läs mer om de olika tävlingsserierna på seniorsidan på för Örebro Läns Golfförbunds hemsida här. 

Läs mer om de olika serierna i Veteranserien här. 

Tillbaka 

http://www.olgf.nu/2006/undergrupper/senior/senior-tavling/senior_mellansvenska_scratchserien/Scratch/index.html
http://www.olgf.nu/2006/undergrupper/senior/senior-tavling/senior_mellansvenska_scratchserien/Scratch/index.html
http://olgf.nu/default.asp?viewset=1&on=Senior&initid=238&heading=Senior&mainpage=templates/10.asp?sida=195
http://www.msvgolfserier.se/
http://kgagk.se.loopiadns.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=42

