
 

 

TÄVLINGSREGLER 2023 
 

GG Touren, GG Mästerskapet och 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 hemklubb noterat handicap, som banorna godkänner, får delta i 
GG-touren och -Mästerskapen. Maximi spelhandicapet (slope) 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 betalat 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 anmälningen väljer spelaren utslagsplatsen (tee). Spelaren väljer utslagsplatsen enligt anmälningsin-
struktionerna. Godkända spelformer, som inverkar på handicapet är slagtävling både poängbogey och 
scratch, men endast om ronden är spelad enligt golfreglerna. På resultatkort, som ”lämnas in”, markeras 
endast slag och plikt, inte poäng. Golfklubben ansvarar för resultaträkningen. 
Resultaten av tävlingarna matas in i WHSystemet efter midnatt och möjlig nytt handicap är hos alla klubbar 
följande morgon. Ditt namn och hemmaklubb skall vara rätt skriven för att systemet hittar rätt person. 
Granska dina uppgifter och ditt utslags tee före tävlingen och vid behov korrigera med caddie master om 
du vid anmälan markerat fel. Spelaren ansvarar själv för att dessa uppgifter är rätta. För att bilda bästa möj-
liga grupper markera ditt handicap vid anmälan och ditt telefonnummer om spelvärden har behov att få 
kontakt med dig. Dessa två uppgifter är inte obligatoriska. Efter att startlistan är gjord ansvarar du för din 
anmälan. Om du är tvungen att avboka deltagandet morgonen innan tävlingen, kontakta också golfklubben. 
 
18 deltävlingar på GG-touren, spelformen är Stableford (poängbogey) med full hcp. Vid anmälning väljer 
spelaren utslagsplatsen (tee) röd, blå eller gul.  De sex bästa närvarande*) belönas vid prisutdelningen samt 
vinnarna av specialtävlingarna. Om tävlingen slutar med jämna poäng avgör spelarnas hcp placeringen. Han 
med lägre hcp (inte spelhandicap, slope) kommer före. Om också handicapet (inte slope) är jämnt avgörs 
vinnaren med den s.k. matematiska metoden. Om två eller flera slutar jämnt i scratchtävlingen delas priset 
till den bästa på banans sista 9, 6, 3 eller sista hålet (matematiska metoden). Om det också slutar jämnt lot-
tas priset. I oklara fall besluter tävlingsledaren (värden) om förfarandet. Om pristagaren inte deltar i prisut-
delningen lottas prisen bland närvarande, som inte blivit belönad. Förutom första och andra priset som lot-
tas ut bland alla andra deltagare. *) Om vi på grund av hälsodirektiv eller annan orsak inte kan spela med 
samstart delas prisen till vinnarna senare. Samma gäller också om vi inte kan hålla en prisutdelning efter 
tävlingen.   
 
 
Mästerskapet spelas som slagspel utan handicap från gula. Han med minst slag är årets mästare. De som 
deltar i mästerskapet deltar automatiskt i den nya kategorin Mästerskap med handicap. Han med minst 
nettoslag är årets Mästare med handicap. Från bruttoslagen avdras spelarens slope.  
Alla som spelar om mästerskapen spelar från gula, väljer gul på anmälningsmodulen och spelar alla hål till 
slut (ospelade = DQ). Hålens index har ingen betydelse för resultatet.  



 

 

Tre bästa i båda grupperna belönas efter tävlingen. Om det blir två vinnare med samma resultat i Mäster-
skapet fortsätter spelet från tee 1 tills vi får en vinnare. Alla andra pristagare avgörs enligt matematiska me-
toden, efter det lottning. Jämna resultat från fjärde uppåt får samma placering.  

Gillepokalen 2023 spelas samtidigt som mästerskapen. Slagspel, som Stableford (poängbogey) med handi-
cap, valbar utslagsplats (tee). Vid anmälningsmodulen väljer man röd, blå eller gul. Om man väljer gul, bör 
man markera på övrigt Gillepokalen annars deltar man i Mästerskapen.  
De tre bästa belönas efter tävlingen. Han med mest poäng är årets vinnare av Gillepokalen. Vid jämna po-
äng avgör handicapet placeringen. Han med lägre hcp kommer före. Om också handicapet (inte slope) är 
jämt avgör matematiska metoden placeringen, efter det lottning. 
 
Tävlingen om Veteranpokalen är för medlemmar, som fyllt eller under året fyller 75 år och spelas samtidigt 
som GG-touren. Vid anmälningsmodulen väljer man röd, blå eller gul. Spelaren med mest poäng vinner. Om 
tävlingen slutar med jämna poäng avgör spelarnas hcp placeringen. Han med lägre hcp (inte slope) kommer 
före. Om hcp är också jämnt används den matematiska metoden efter det lottning. Den bästa belönas efter 
tävlingen. I tävlingsavgiften ingår också användning av delad golfbil. Spelvärden har inte möjligheter att 
granska spelarnas ålder. För att delta i Veteranpokalen måst spelaren meddela vid anmälan i rutan ”Övrigt” 
om han deltar i Veteranpokalen.   
 
GG Blue Invitational spelas som Stableford (poängbogey) Best Ball. Golfgillarna kan invitera en bekant, som 
spelpar. Hen behöver inte vara medlem i Handelsgillet men måst ha ett spelhandicap, som golfklubben 
godkänner. Golfgillarens gäst (namn, hemmaklubb och hcp) markeras vid anmälningen i rutan ”Övrigt”. 
Tävlingen spelas från ”blåa” teet och blå måst markeras vid anmälan. Om Golfgillarens gäst är en dam får 
hon välja mellan röda eller blåa teet, som också bör nämnas på Övrigt vid anmälan med namn och hemma-
klubb. Båda i laget spelar med sitt eget handicap. På resultatkorten markeras endast slag och plikt, inte po-
äng. Båda spelares resultat (eller streck) markeras per hål. Om tävlingen slutar med jämna poäng mellan 
paren avgör medeltalet av parens hcp placeringen. Golfklubben har dataprogram för Best ball resultaträk-
ning. Paret med lägre hcp kommer före. De tre första belönas. Pris utdelas endast till närvarande. Om båda 
från vinnargruppen har avlägsnat sig lottas prisen bland närvarande, som icke vunnit. Best Ball tävlingens 
personliga resultat matas in i WHS. Blue Invitational har inga specialtävlingar. 
Anmälningsordning gäller, 36 först anmälda par deltar. Spelvärden värderar möjligheten med golfklubben, 
att öka antalet par vid behov. Om deltagarantalet blir under 36 par kan två Golfgillare bilda ett par. Då gör 
endast den ena anmälan och markerar sin spelpartners namn och hemmaklubb på rutan Övrigt.       
 
 

Golfregler, spelvärden och Anmälningar 
 
Alla regler i Rules of Golf 2019 korrigerade 2023 samt klubbarnas lokalregler är i kraft. Användning av golf-
bil och distanskikare samt -klockor är tillåtet. Ledningsgruppens värd fungerar som spelledare (se på si-
dorna  ”Spelplan 2023” och ”Kontakt”).  
Anmälningarna sker via hemsidan före klo 12.00 föregående torsdag.  Anmälningsordning gäller. Spelaren 
svarar för möjliga följder av sena avbokningar. De 72 först anmälda kan delta (Blue Invitational 36 par). In-
formation om läget på anmälningsmodulen. Spelvärden överväger med golfklubben om det är möjligt att 
öka antalet deltagare till flera starter per tee (över 72 deltagare, Blue Invitational 36 par).     
Golfklubbarna har varierande mängd golfbilar för uthyrning. För behov av bil gäller anmälningsordning.  
såsom parandet av bilanvändare. 
Om deltagarantalet blir mindre än 50 kan spelvärden godkänna intervallstart ifall klubben så kräver det.  

 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                         
 
Startlista, resultat och deltagaravgift 
 
Spelvärden gör startlistorna tillsammans med golfklubben och publicerar den på dessa webbsidor om möj-
ligt genast på fredagen men senast måndag förmiddag. Spelvärden prioriterar snabbt spel vid bildning av 
grupperna. Spelvärden och golfklubben försöker bilda grupperna så att totala handicapet blir jämt och för 
så många som möjligt under 110. 
De som spelar med bil startar från de utslagsplatser som är längst från klubben. För att beakta andra spe-
lare bildas starterna från tee nr 1 bakåt. Sena avbokningar förorsakar extra arbete och långsamt spel för 
resten i gruppen.  
Resultaten finns till påseende efter tävlingen och publiceras på sidan ”Resultat”, som också tabellerna.  
Spelvärden sparar resultatkorten två dagar, som också är resultatreklamations tiden. Om ditt resultat inte 
har blivit överförd till din golfklubb kontakta golfklubben där du spelade. Deltagaravgift, spelvärd och bilpris 
på sidan ”Spelplan 2022”. Information och resultat från andra tävlingarna än GG-touren och mästerskapen 
på sidan ”Aktuellt”. 

 
 
Belöning på GG-touren 
 
Poäng för deltävlingarna är 30, 27, 25, 24,23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3 och för övriga deltagare 1 poäng.  
 
Av aderton (18) GG-tourdeltävlingar räknas med i slutresultatet endast poängen från spelarens femton 
(15) bästa. De tre bästa på touren belönas i slutet av säsongen. 
 
Vid säsongavslutningen belönas de mest framgångsrika enligt följande: 
 
Om de två eller flera bästa på touren slutar med samma poäng blir han med mest 30 poängs vinster vin-
nare. Om också de är jämt avgör vem har mera 27 poängs resultat osv.  
Om det finns flera som slutar på andra plats blir alla belönade, som tvåa..  
Om det finns flera som slutar på tredje plats blir alla belönade som tredje.  

Spelarens 9 bästa scratchresultat på GG-tourtävlingarna och Mästerskapet räknas till totala bruttoslagen.  
Han med minsta totala slag vinner och belönas i slutet av säsongen.  
Om två eller flera slutar på samma lägsta resultat blir han vinnare, som har mest vinster, om de är samma 
sedan andra, tredje, fjärde plats osv i de nio bästa tävlingarna? 

Vid alla 18 GG-tourtävlingar lottas ett ”säsongpris” bland alla närvarande, som inte vunnit eller varit tvåa 
i ifråga varande tävlingen. 
 
Vid behov kan ledningsgruppen komplettera eller korrigera tävlingsreglerna. 
  
 
Ledningsgruppen för GolfGillarna  
  


