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Regelverk för medlemsgolfen/ 

MekoPartner Cup 2021 

Tävlingsform 

Återkommande veckotävling, deltagande och resultat ger poängsumma som ackumuleras till 

finalspelet i höst. Tävlings start V22.   

 

Deltagare & Anmälan 

Tävlingen är öppen för alla damer och herrar oavsett klubbtillhörighet. 

Anmälan till tävling görs via mejl till tavling@orbyhusgolf.se (Ange namn, golfid samt vald klass) 

alternativt kan detta göras även i vår reception. Anmälan måste vara gjort före spelarens första 

runda i tävlingen. 

 

Spelform 

Individuell tävling som omfattar 2 klasser en 9 håls klass och en 18 håls klass. 

Tävlingen spelas som slaggolf med handicap. 

9 håls klassen spelar första 9 från valfri tee. 

18 håls klassen spelar alla 18 hålen från valfri tee. 

Deltagarna kan deltaga i endast en klass. 

Tävlingen spelas i enlighet med gällande golfregler. 

 

Speldagar 

Speldagar är torsdag till Söndag varje vecka fram till finalen. 

Deltagarna väljer själv speldag och tid. 

Markör 

Markören skall ha officiellt handicap men behöver inte nödvändigtvis deltaga i tävlingen. 

 

Scorekort 

Efter slutförd rond lämnas korrekt ifyllt scorekort i greenfee lådan vid entrén. 

Scorekortet måste innehålla namn på spelaren, klass, spelarens golfid, datum och vald tee, 

aktuellt hcp samt antal erhållna hcp slag, markörens signatur samt dennes golfid. Oläsliga scorekort 

kan innebära diskvalifikation från aktuell veckotävling. Spelaren ansvarar själv för registrering av 

handicapjustering i Golf.se/min golf. 

Scorekortet måste ligga i greenfee lådan måndag morgon påföljande vecka efter spelvecka. 

Om spelare missar att lämna in scorekort i tid innebär det att spelaren får DNS (spelade inte) 

för den aktuella veckotävlingen. 

OBS! Spelare kan använda annan tävling på Örbyhus Golf under spelveckan som sin 

         medlemsgolf tävling aktuell vecka. Ex. Jag spelar en tävling på söndag och kopierar 

         mitt resultat från den tävlingen på ett separat scorekort och lämnar detta i greenfee lådan. 

 

Resultatredovisning 

Resultat av veckans spel sker senast onsdag veckan efter spelvecka och anslås på klubbens 

annonstavla, hemsida och FB. 
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Poängfördelning per vecka och klass. 

Deltagande ger 40 poäng. 

Placeringspoäng utdelas per vecka enligt nedan. 

1: a 10 p 

2: a   9 p 

3: a   8 p 

osv. till 10:de placering som ger 1 poäng. 

Priser per vecka 

Prissummans storlek är beroende på antalet startande i varje klass. 

Prissumman per vecka beräknas som 80% av startintäkterna för veckan, de resterande 20% tillfaller 

prispotten på finalen.  

 <=10 deltagare, 1 pris. (En vinnare får 100% av prissumman för klassen) 

11–15 deltagare, 2 priser. (Vinnaren får 70%, 2:an får 30% av prissumman för klassen) 

16- och fler, 3 priser. (Vinnaren får 60%, 2:an får 25% av 15% av prissumman för klassen) 

Vinster sätts in på vinnarnas tillgodokonto i klubbens golfshop. 

 

Särskiljning 

Vid lika resultat tillämpas Spel-och tävlingshandbokens rekommendation enl. p. 10.4.6.2 dvs i första 

hand spelhandicap, i andra hand matematisk metod och i tredje hand lottning. 

 

Finalen, lördag 25 september 

Finalen spelas över 18 hål.  

Herrar spelar gul tee, damer röd tee.  

Särskild poängfördelning för finalspelet. 

Deltagande ger 60 poäng 

Placeringspoäng utdelas enligt följande, 1:a 120p, 2:a 100, 3:a 90p, 4:a 80p, 5:a 70p, 6:a 60p 

placering 7-10 ger 40 poäng. Finalprisbordet för den ackumulerade säsongen utgörs av sponsorbidrag 

samt den ackumulerade summan från säsongens startavgifter i form av presentkort i shopen. 

Vinnare av MekoPartner Cup 2021 i varje klass är den spelaren som inklusive finalen samlat mest 

poäng. 

 

I samband med finalen lottas 1st årsmedlemskap ut bland alla finaldeltagare som deltagit vid minst 

hälften av de genomförda omgångarna under säsongen. 

 

Startavgift 

Startavgiften per spelare/vecka är 20kr och betalas antingen i receptionen vid speltillfället eller läggs 

kontant i kuvert tillsammans med scorekort om receptionen är stängd. Alternativt kan deltagaren i 

receptionen erlägga en klumpsumma 320kr för hela säsongen. 

Tävlingsgreenfee 

Greenfee medlemmar i Örbyhus GK betalar halv normal greenfee för speldagen.  

Icke medlemmar betalar normal greenfee för speldagen. 

 


