
 

Allmänna regler för Damernas tävlingar på Lagans GK  
 
Klubbens generella tävlingsbestämmelser gäller även för damtävlingarna. 
Damtävlingarna kan dock ha andra tävlingsregler för vissa tävlingar och detta framgår i så fall 
under fliken information i GIT.  

 
Allmänt  
Rätt att delta har medlemmar i Lagans GK och gäster (medlemmar i erkänd golfklubb) med officiellt 
handicap (max 54,0) om inget annat anges. Frikort (ex. SGF:s och PGA:s introduktionskort etc.) kan 
inte användas som betalningsmedel för avgift och greenfee vid tävling.  

Tävlingsavgifter: Måndagstävling 30 kr och onsdagstävling 50 kr  

Tävlingsavgifter betalas enligt instruktioner i damrummet.  

Tävlingarna Vandringspriset och Blåslaget kan endast vinnas av medlem i Lagans GK.  
Medlemmar från andra klubbar får dock gärna vara med i tävlingen.  

 
Världshandicapsystem från 1 mars 2020 
Nu är det extra viktigt att du registrerar alla dina golfrundor.  
Systemet räknar ut ditt nya handicap enligt en formel. Tävlingshandicap finns inte längre. 

 
Anmälan  
Anmälan till onsdagens tävlingar görs via min golf på nätet. 
På onsdagar kan du välja att spela kl 9, 14 eller 16 om inget annat har angetts.  
I september väljer du mellan kl 9 eller 14.  
Anmälningstiden utgår då inget annat anges kl. 22.00 på måndagen.  
Efteranmälan får ske, och i så fall mot dubbel startavgift.  

På måndagar är det spontangolf (drop-in) med första start kl 17.10 men för att lottningen ska kunna 
genomföras måste man vara på plats minst 15 minuter innan eller meddelat tävlingsledningen att 
man är på väg.  

 
Avanmälan  
Avanmälan efter anmälningstidens utgång till onsdagens tävlingar, utan giltig anledning, debiteras 
med gällande startavgift. Spelare som uteblir från start utan giltig anledning, debiteras med dubbel 
startavgift och kan stängas av från deltagande i tävling under nästkommande två veckor. Avgiften 
skall vara betald före start i nästa tävling.  

 
Start i tävling – betala med swish – vi hanterar inte kontanter 
Spelare skall betala startavgiften via swish enligt anvisningar i damrummet och hämta sitt scorekort 
senast tio minuter före start. Efter tävling lämnas scorekortet i anvisad låda i damrummet.  
OBS! Scorekort skall alltid lämnas in även om man har brutit tävlingen.  

 
Prisutdelning  
Prisutdelning sker i de allra flesta damtävlingar vid den gemensamma avslutningen i september. Kan 
man inte delta kan man vidtala någon som kan ta emot priserna, i annat fall delas de ut till de som är 
närvarande. Vissa av damtävlingarna har prisutdelning direkt efter tävling, kravet är att vara på plats 
då i annat fall delas de ut till de som är närvarande.  

 
Övrigt  
Hundförbud gäller vid tävling. Tävlingskommittén (Damkommittén) förbehåller sig rätten att göra 

ändringar som kan vara erforderliga. Eventuella ändringar anslås på anslagstavlan. 


