
PM FÖR SENIORERNAS MÅNDAGSGOLF 2022  
1 Tävlingsledning 
Seniorkommittén  
 
2 Deltagare 
Måndagsgolfens primära målgrupp är daglediga seniorer. Tävlingen är dock öppen för alla från och 
med 22 års ålder. 
 
3 Omfattning 
20st deltävlingar med start 25 april. Starttider kommer att vara från 08:00 Av 15 deltävlingar vid 
singelspel räknas de 10 bästa resultaten i slutsammanställningen, Order of Merit.  
 
4 Tävlingsbestämmelser 

4:1 Startavgift 

Startavgiften är 60 kr per person och speldag. Kortbetalning obligatorisk. Man kan som alternativ 
förbetala vid anmälan.  
 
4:2 Klassindelning 
Flytande klassgränser i tre klasser. OoM endast en klass.  
 
 4:3 Anmälan 
Anmälan om tävlingsdeltagande kan göras 15 dagar före tävling via golf.se. Anmälan ska vara gjord 
senast lördag kl 12:00 för deltagande i måndagens eller tisdagens tävling. Ni kan välja annan tee än 
den förvalda (Herr 53 Dam 46).  
 
OBS! Av- och efteranmälan sker endast till Lottningsansvarige. 
 
4:4 Lottning 
 
Alla tävlingar kommer att samlottas och ni som samåker måste ange detta i fritextrutan. 
Ni som av olika anledningar begär tidig start måste i fritextrutan motivera varför, annars blir det som 
tidigare att allt för många begär tidig start. Om man skall äta lunch i Golfrestaurangen är det skäl för 
att begära tidig start. 
 
Man kan byta starttider inbördes med andra spelare oavsett klass. 
 
4:5 Startlista          
Startlista kommer att finnas tillgänglig söndag kl. 12.00 på Internet eller ring 72 86 90.  
 
4:6 Resultatredovisning 
Efter slutförd deltävling lämnas scorekorten i därför avsedd brevlåda. Tävlingsledningen upprättar 
efter varje deltävling en resultatlista för varje klass, som även publiceras på internet. 
Poängsammanställningen finns publicerad på hemsidan för Karlskoga golfklubb under menyval 
medlem/kommittéer/senior. Varje spelare får ett eget scorekort som ska föras av egen markör. Kortet 
ska signeras av spelare och markör. 
Vid extremt dåligt väder (avgöres av seniorkommittén), notera då ert HCP-Par på resterande 3 hål. Är 
det fler hål kvar att spela för sista bollen annulleras ronden. (tävlingen) 
 
  



     
     

4:7 Order of Merit under säsongen 

I år kommer vi att använda det Order of Merit system som finns inbyggt i GIT-systemet. Det 
innebär att vi slipper den manuella inmatningen, OoM-listan uppdateras automatiskt i 
samband med resultatinmatningen i GIT. 
Det blir en fallande poängskala från 15 och nedåt. Segraren får 15 poäng, tvåan 14 poäng, 
trean 13 poäng osv, alla som deltar får minst 1 poäng s.k. flitpoäng 
 
5 Priser 
Av intäkterna för singeltävlingarna (startavgifter) går större delen till priser för dessa tävlingar. 
Resterande belopp används som bidrag i samband med Upptaktsträff och Avslutningsfest. 
 
Priser utgår till de 4 bästa från varje deltävling och klass (beroende på deltagarantal) 
  
Antal priser i OoM bestämmes efter avslutad säsong. 
 
Från par/lagtävlingar utgår startavgiften oavkortat till priser. 
 
6 Spelform 
Vi spelar slaggolf dvs max antal slag = par+5 per hål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

DATUM SPELFORM Tävlingsledare Lottnings ansvarig 

25april Singel    Leif Herlufsén 

Maj 2 Singel           
Leif Herlufsén 

9 Singel          
Leif Herlufsén 

16 Irish Greensome   
Leif Herlufsén 

23 Singel            
Leif Herlufsén 

30 Singel            
Leif Herlufsén 

Juni 13 Singel           
Mats-Olov Engström 

20 2-Manna scramble         
Mats-Olov Engström 

27 Singel            
Mats-Olov Engström 

Juli 25 Singel           
Mats-Olov Engström 

Augusti 1 Singel            
Mats-Olov Engström 

8 Singel            
Mats-Olov Engström 

15 
6+6+6, Irish Greensome, 
Greensome, Foursome  

 
Mats-Olov Engström 

22 Singel  
Per-Anders Fors 

29 Singel  
Per-Anders Fors 

Sept 6 Singel OBS! tisdag  
Per-Anders Fors 

13 
2-manna scramble OBS! 
tisdag 

 
Per-Anders Fors 

20 Singel OBS! tisdag  
Per-Anders Fors 

27 Singel OBS! tisdag                                    
Per-Anders Fors 

4 Okt Fyrboll Bästboll OBS! tisdag  
Per-Anders Fors 
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