
Tävlingsinformation Veterangolf damer D60, herrar H60 
 
Sedan många år har vi en Veterangolf-Tour. Syftet är att spela tävlingsgolf under 
ordnade former, men framför allt att träffas och umgås. 
Rätt att delta i Veterangolfen har den, som är medlem i Nynäshamns Golfklubb och 
som under året fyller minst 60 år. 
 

För veterantävlingarna gäller följande: 
 

1. Golfförbundets regler för golfspel enligt Regel- och Tävlingshandboken gäller. 
 

2. Anmälan skall göras via Min Golf – golf.se. 
 

3. Alla har rätt att välja tee, 3 (tidigare blå), 2 (tidigare röd) eller 1 (tidigare 
orange) för damer och 4 (tidigare gul), 3 eller 2 för herrar. Vid anmälan måste 
valt tee anges liksom önskemål om sen eller tidig start. 
 

4. Tävlingsledningen måste separat informeras om: 
- Önskemål om golfbil för samordning av de bilar som finns. 
- Samåkning till och från tävling, som om möjligt beaktas. 
 

5. Anmälan kan i undantagsfall göras per telefon till för respektive tävling 
angiven tävlingsledare. 
 

6. Anmälan skall göras senast kl. 19.00 söndagen före tävlingsdag. 
 

7. Avanmälan/återbud skall göras senast kvällen före tävlingsdag till angiven 

tävlingsledare. Den som inte anmäler återbud är skyldig att betala 
startavgiften. 
 

8. Tävlingsledningen gör en startlista - med Hcp-gruppering. I den ena gruppen 
går gränsen vid +8 – 23,9 och den andra vid 24 – 54. Aktuell exakt handicap 
avgör vilken grupp man kommer att spela i. Dock har vi en gemensam lottning 
då syftet är att alla skall få spela mot alla, under förutsättning att man 
accepterar både tidig och sen start. 
 

9. Startlistan kommer att finnas på internet (Min Golf - golf.se) senast kl. 12.00 
måndag före tävlingsdag. 
 

10. Den tävlande skall själv informera sig om sin starttid och i god tid på 
tävlingsdagen komma till tävlingssekretariatet för att hämta scorekort för 
dagens tävling. Scorekortet bör noga kontrolleras och eventuellt korrigeras 
vad beträffar tee och Hcp. 
 

11. Under tävlingen bör alla bemöda sig om att spela så snabbt som möjligt och 
att släppa igenom snabbare bollar. 
 

12. Efter avslutad rond skall score-korten var ifyllda med antal slag per hål, 
kontrollerade och signerade samt skall överlämnas till Tävlingsledningen, så 
fort som möjligt. Felaktigt ifyllda scorekort beträffande spelad tee och antal 
slag kan medföra diskvalifikation i aktuell tävling. (Nettoscore/poäng beräknas 



av tävlingsledningen.)  
 

13. Startavgiften 50 SEK betalas på Min Golf i samband med anmälan eller med 
kort alternativt Swish i receptionen antingen innan ronden eller efter avslutad 
rond. 
 

14. Efter tävling görs eventuell korrigering av Hcp i datorsystemet med hänsyn till 
tävlingsresultatet av tävlingsledningen. 
 

15. Tävlingsledningen sammanställer resultaten som publiceras på Min Golf. En 
resultatlista sätts också upp på veterantavlan i klubbhuset. Priser i form av 
presentkort till reception eller restaurang utdelas efterkommande tävlingsdag. 
 

16. Veteranernas ”Order of Merit” beräknas baserad på årets alla individuella 
tävlingar. Prisutdelning sker vid avslutningslunchen. 
 

17. Nära caddiemasteriet finns en hjärtstartare. För att vid akut behov snabbt få 
ut denna utrustning finns en larmtelefon, som endast används för detta 
ändamål. Telefonnumret är 0725 57 53 70. Lägg gärna in detta nummer i era 
mobiltelefoner.  

 


