
VETERANGOLF ÖRBYHUSMODELLEN
2022.1

 Var och en anmäler sig på min golf

 Samling 08:00

 Fyller 60 eller mer under året och är fullbetalande medlem alternativt innehar ett
aktivt Örbyhuspass. Greenfee medlemmar betalar normal greenfee avgift.

 Kanonstart med  3 och 4-bollar per hål 

 20 omgångar med 7 från 58 (Gul), 7 från 54 (Blå) och 6 från 48 (Röd).          
Damer alltid 48 (Röd) tee. Dock när herrarna spelar 48 (Röd) tee kan damer välja
att spela från  48 (Röd) alt.  36 (Orange) tee. 

 Lottning
 Tävlingsledningen lottar
 Hål som kommer att användas. Hål 1 samt hål 10-18 

 De som avser spela enbart 9 hål skall anmäla detta och får då starta från Hål 1 
eller 10

 Lokal tävlingsregel Veterangolfen: Resultat räknas enligt följande; 
uppnått resultat på spelade 9 hål plus motsvarande resultat på resterande
9 hål dock minst 37 netto. Registrering i GIT enligt SGF-regler

 Herrar som fyller 75 eller mer under året får om så önskas spela alla tävlingar 
från 48 (Röd) tee. 
Herrar som fyller 70 eller mer under året får om så önskas spela från 54 (Blå) 
istället för 58 (Gul) tee.                                                                                                    
Damer som fyller 75 eller mer under året får om så önskas spela alla tävlingar 
från 36 (Orange) tee.

 De som vill undvika att gå till de mest avlägsna hålen kan efter dispens bli lottade
på närmare hål. Permanent dispens ges efter bedömning från fall till fall. Vid 
särskilda behov kan även en tillfällig dispens ges. För spelare som behöver golfbil 
är läkarintyg inte ett krav dock måste spelaren själv ombesörja bokning och 
betalning av sådan.

 Alla går ut till respektive hål och första boll startar  08:30. Andra boll direkt 
därefter så fort som säkerheten så medger.

 Banan är avlyst 00:00-12:00 ( öppet för greenfee gäster 07:00 – 08:20 )

 Kontroll av resultaten görs direkt efter varje tävling för de 5 främsta. Alla kort 
lämnas in direkt efter varje tävling och registreras i GIT. 

 För tillfälligt deltagande av utomstående personer gäller:
 Har uppnått ordinarie åldersgräns på 60 år
 Har gällande medlemskap i någon svensk golfklubb
 Deltar utom tävlan betalar 30 kr/gång och normal Greenfee
 Medlem i Örbyhus GK betalar 30 kr/gång 

Sista boll som passerar klubbhuset meddelar receptionen att det är fritt för spel


