
 

 

TÄVLINGSINBJUDAN 2021 
 

GG Touren, GG Mästerskapet och andra GG-tävlingar   
 
 
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 hemklubb noterat handicap, som banorna godkänner, får delta i 
GG-touren och -Mästerskapen. Maximi spelhandicapet är 54. Spelpartnern i GG Blue Invitational behöver 
inte vara medlem i Handelsgillet men bör ha ett godkänt handicap. De HG-medlemmar, som inte har beta-
lat skötselavgiften kan inte delta i själva GG-Touren eller -Mästerskapstävlingarna. Varje spelare betalar sin 
egen spelavgift (green fee) och ansvarar för sitt görande.  

 
Spelformer och tävlingar 
 
Vid inbetalning av skötselavgiften väljer spelaren om han vill spela GG-touren från bakre eller främre teet. 
Valet gäller för hela 2021 säsongen förutom för de tävlingar där alla spelar från samma tee. 
Mästerskapet spelas från bakre (gula) teet och Gillepokalen från främre (röda). Spelaren väljer tävlingen vid 
anmälan, på ”Övrigt”. Godkända spelformer, som inverkar på handicapet är slagtävling, både poängbogey 
och scratch, men endast om ronden är spelad enligt golfreglerna. På resultatkorten markeras endast slag 
och plikt, inte poäng. Om en spelare vill byta grupp under säsongen mistar han sina tidigare GG-tourpoäng. 
 
19 deltävlingar på GG-touren, spelformen Stableford (poängbogey) med hcp. De tre bästa närvarande*) 
vid prisutdelningen belönas i båda grupperna, även specialprisen, förutom vinnare i scratch, som är endast 
för spelare som spelar från det bakre teet. Om tävlingen slutar med jämna poäng avgör spelarnas hcp pla-
ceringen. Han med lägre hcp (inte spelhandicap) kommer före. Om två eller flera slutar jämnt i scratchtäv-
lingen delas priset till den bästa på banans sista 9, 6, 3 eller sista hålet. Om det också slutar jämnt lottas pri-
set.      *) Om vi på grund av hälsodirektiv inte kan spela med samstart delas prisen till vinnarna senare. 
 
I fyra av tävlingar spelar alla från samma tee. Spelvärden informerar från vilket tee tävlingen spelas. De tre 
bästa närvarande*) i båda grupperna belönas vid prisutdelningen. Special prisen får endast vinnarna. I 
scratchtävlingen kan alla delta, som spelar alla hål till slut. Dessa fyra tävlingar är markerade på ”Spelplan 
2021”, ett tee. 
Alla närvarande*) får deltaga i lottningen av pris. Detta gäller även Mästerskapen och Blue Invitational.  
 
Den 20 juli 2021 spelas Mästerskapet som scratch (utan hcp). De tre bästa belönas efter tävlingen. Om 
mästerskapet slutar jämnt fortsätter spelet börjande från tee 1 tills någondera har vunnit. Om andra och 
tredje platsen slutar jämnt delas priset till den bättre på banans sista 9, 6, 3 eller sista hålet. Om också sista 
hålet är jämnt, lottas priset. Alla spelare med samma resultat, förutom vinnaren, delar placeringen. Spel-
värden informerar från vilket tee tävlingen spelas från, alla spelar från samma tee.  
 
Tävling om Gillepokalen spelas samtidigt som Mästerskapet men som Stableford (poängbogey) och med 
hcp. De tre bästa belönas efter tävlingen. Om tävlingen slutar med jämna poäng avgör spelarnas hcp place-
ringen. Han med lägre hcp kommer före. Spelvärden informerar från vilket tee tävlingen spelas från, alla 
spelar från samma tee.  
Spelaren väljer vid anmälan på ”Övrigt” om han spelar om Mästerskapet eller om Gillepokalen. Mäster-
skapet och Gillepokalen spelas utan specialtävlingar.   



 

 

 
 
Tävlingen om Veteranpokalen för medlemmar, som fyllt eller under året fyller 75 år, spelas samtidigt som 
GG-tourens 13 deltävling den 10 augusti 2021. Alla spelar från det i början av säsongen valda teet. Spelaren 
med mest poäng vinner. Om tävlingen slutar med jämna poäng avgör spelarnas hcp placeringen. Han med 
lägre hcp (inte spelhandicap) kommer före. Den bästa belönas efter tävlingen. Alla spelare får använda bil 
(två per bil). Bilpriset ingår i tävlingsavgiften (green fee).  Spelaren bör meddela vid anmälan på ”Övrigt” om 
han deltar i Veteranpokalen. 
 
 
 
 
GG Blue Invitational spelas den 8 juni som Stableford (poängbogey) Best Ball. Båda spelarna i laget spelar 
med sitt eget handicap. På resultatkorten markeras endast slag och plikt, inte poäng. Båda spelares resultat 
(eller streck) markeras per hål. För varje hål väljs parets bättre poängresultat. Om tävlingen slutar med 
jämna poäng mellan paren avgör medeltalet av parens hcp placeringen. Paret med lägre hcp kommer före. 
De fem första belönas samt vinnarna på två specialtävlingar. Best Ball resultatet registreras inte i Världs-
handicapsystemet. Om spelaren vill registrera sitt resultat i WHS kan hen hålla ett separat resultat kort och 
lämna in det till sin egen klubb eller själv registrera det på WHS.  
Spelvärden informerar från vilket tee tävlingen spelas från. Alla spelar från samma tee. 
Golfgillarna kan invitera en bekant, som par åt sig. Hen behöver inte vara medlem i Handelsgillet men 
måsta ha ett spelhandicap, som golfklubben godkänner.  
Parets namn, hemmaklubb och hcp markeras vid anmälningen på ”Övrigt”. 
Anmälningsordning, 36 först anmälda par deltar. Spelvärden värderar möjligheten med golfklubben, att öka 
antalet par, dvs två utslagsgrupper på vissa teen.  
Om deltagarantalet blir under 36 par kan två Golfgillare bilda par.  
 
 
 
 
Lag Kamp Röda mot Gula spelas den 29 juni som Stableford (poängbogey) med handicap på Master Forest. 
Maximi antalet deltagare är 72 Golfgillare. Spelarna hör till det lag de har valt vid början av säsongen.  
Röda spelar från främre teet 47 och Gula från bakre teet 55. På resultatkorten markeras endast slag och 
plikt, inte poäng. Laget med mest poäng tillsammans är vinnare. Med räknas spelarna med mest poäng och 
lika många spelare från båda lagen men maximalt 20 spelare per lag. Om tävlingen slutar med jämna poäng 
avgör spelarnas hcp placeringen. Laget med lägre hcp kommer före (inte spelhandicap). Alla resultat regi-
streras i Världshandicapsystemet, även för de som inte räknas med i lag kampen. Vinnarlaget belönas vid 
säsongavslutningen. 
 
 
 
 
Matchspel med 32-64 deltagare i anmälnings ordning.   
Matchspel baserar sig på ett spelschema. För att så många som möjligt kunde delta och för att vi har en  
begränsad tillgång till banorna, tar spelvärden och klubbledaren friheten att bekräfta spelschemat, förfa-
randet om spelen slutar jämt och om alternativa utslags teen, då antalet deltagare är klart. 
Om finalen slutar jämt fortsätter paret tills vi har en Matchspelsmästare, som belönas vid säsongavslut-
ningen. Deltagare i anmälningsordning.  
 

 



 

 

 
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 2021” och ”Kontakta oss”).  
Anmälningarna sker via hemsidan före klo 12.00 föregående torsdag. Anmälningsordning gäller.  
De 72 först anmälda kan delta. Spelvärden överväger med golfklubben om det är möjligt att öka antalet 
deltagare till flera starter per tee (över 72 deltagare). 
Golfklubbarna har varierande mängd golfbilar för uthyrning. För bilarna gäller också reservationsordning.  

 
 
 
Startlista, resultat och deltagaravgift 
 
Startlistan publiceras om möjligt på fredagen, men senast på måndagen före tävlingen. Resultaten finns till 
påseende efter tävlingen och publiceras genast det är möjligt på hemsidan ”Resultat”. Deltagaravgift och 
bilpris på ”Spelplan 2021”. Information om tävlingarna på hemsidan, också på ”Diverse” och ”Aktuellt”. 
 
 
 

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 och för övriga deltagare 
1 poäng. De tre bästa på touren i båda grupperna belönas i slutet av säsongen.  
 
Mest GG-tourpoäng från de 9 bästa tävlingsresultaten. Den bästa i båda grupperna belönas i slutet av sä-
songen. Kräver inte 9 tävlingar. 
 
Det lägsta från spelarens 9 bästa scratchresultat på GG-tourtävlingarna. Den bästa belönas i slutet av sä-
songen. Kräver minst 9 scratchresultat. 
  

 
 

Ledningsgruppen för GolfGillarna  
  


