
 

 

TÄVLINGSINBJUDAN  
 

GG Touren, GG Mästerskapet och GG Blue Invitational 
 

 
Tävlingsrätt 
 
Alla medlemmar i Handelsgillet i Helsingfors, som är medlemmar i någon golfklubb, som har betalat 30 
euros GG skötselavgift, som har ett i sin hemmaklubb noterat handicap, som banorna godkänner, får delta i 
GG-touren och -Mästerskapet. Maximi handicapet, som godkänns i alla tävlingar är 36. Spelpartnern i GG 
Blue Invitational behöver inte vara medlem i Handelsgillet men bör ha godkänt hcp. De HG-medlemmar, 
som inte har inbetalat skötselavgiften kan inte delta i GG-Touren och -Mästerskapstävlingarna. Varje spe-
lare betalar sin egen spelavgift (green fee) och ansvarar för sitt görande.  

 
Spelformerna 
 
Vid inbetalning av skötselavgiften väljer spelaren det tee han vill spela från i 14 GG-Tourtävlingar och vilken 
grupp han vill höra till. Det främre teet kallar vi röda och det bakre gula.  
 
14 deltävlingar på GG-touren, spelformen Stableford med hcp. De tre bästa närvarande vid prisutdelningen 
belönas i båda grupperna, även specialpriserna, förutom vinnare i scratch, som är bara för spelare som spe-
lar från gula teet. Om tävlingen slutar med jämna poäng avgör spelarnas hcp placeringen. Han med lägre 
hcp kommer före. 
4 deltävlingar på GG-tourens spelas som slagspel. Maximiresultatet per hål är par + 5 slag.  Alla spelar från 
blåa teet (mellan gula och röda). De tre bästa från båda grupperna belönas. Specialprisen endast till vin-
narna. Om tävlingen slutar med jämna poäng avgör spelarnas hcp placeringen. Han med lägre hcp kommer 
före. 
 
Mästerskapet spelas som scratch från gula teet. De tre bästa belönas. Om mästerskapet slutar med samma 
resultat efter 18 hål fortsätter spelet börjande från tee 1 till dess någondera har vunnit. Om 2:a och 3:e 
platsen slutar jämnt delas priset till den bättre på banans sista 9, 6, 3 hål eller sista hålet. Om också detta är 
jämnt så lottas priset men placeringen delas. 
   
Tävling om Gillepokalen spelas samtidigt som Mästerskapet, som Stableford med hcp och från röda teet. 
De tre bästa belönas. Om tävlingen slutar med jämna poäng avgör spelarnas hcp placeringen. Han med 
lägre hcp kommer före. De tre bästa belönas. Spelaren väljer vid anmälan om han spelar om Mästerskapet 
eller om Gillepokalen. 
 
Tävlingen om Veteranpokalen för medlemmar, som fyllt eller under året fyller 75 år, spelas samtidigt som 
GG-tourens deltävling 8.9.2020. Alla spelar från det i början av säsongen valda röda eller gula teet. Spelaren 
med mest poäng vinner. Om tävlingen slutar med jämna poäng avgör spelarnas hcp placeringen. Han med 
lägre hcp kommer före. Den bästa belönas. Alla spelare använder bil den 8.9.2020 (två per bil). 
 
GG Blue Invitational spelas som Best Ball och Stableford. Alla spelar från blåa teet. Båda spelare i laget spe-
lar med sitt eget hcp. På resultatkortet markeras båda spelares resultat per hål. För varje hål väljs det 
bättre poängresultatet. Om tävlingen slutar med jämna poäng mellan paren avgör medeltalet av spel pa-
rens hcp placeringen. Paret med lägre hcp kommer före. De fem första belönas samt tre specialtävlingar. 
 



 

 

Regler och Anmälningar 
 
Alla regler i Rules of Golf 2019 samt klubbarnas lokalregler är i kraft. Användning av golfbil och distans-
kikare samt -klockor är tillåtet. Ledningsgruppens värd fungerar som spelledare (se Spelplan 2020 och Kon-
takt). Anmälningarna sker via hemsidan före klo 12.00 föregående torsdag.  

 
 
Startlista, resultat och deltagaravgift 
 
Startlistan publiceras om möjligt på fredagen, men senast på måndagen före tävlingen. Resultaten finns till 
påseende efter tävlingen. De publiceras så snabbt som möjligt på hemsidan. Deltagaravgift och tävlingar, se 
Spelplanen 2020.  
 
 

Belöning på GG-touren 
 
Vid säsongavslutningen belönas de mest framgångsrika enligt följande: 
 
Poäng för deltävlingarna i båda grupperna är 18, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och för övriga delta-
gare 1 poäng. De tre bästa på GG-touren i båda grupperna belönas i slutet av säsongen.  
 
Bästa sammanlagda tourpoäng från de 9 bästa tävlingsresultaten i båda grupperna belönas i slutet av sä-
songen.  
 
Det lägsta scratchresultatet från de 9 bästa tourtävlingarna belönas i slutet av säsongen. 
  

 
Golfgillarnas Ledningsgrupp  

 
  


