Seniorpokalen 2022
Nytt upplägg enligt följande:
Seniorpokalen spelas vid åtta tillfällen, varav de sex bästa resultaten avgör placeringen inför
avslutningsdagens finalspel. I finalspelet deltar endast de 15 bästa. Deras resultat finaldagen
inräknas i seniorpokalen, vilket innebär att finaldagens spel kan bli helt avgörande för slutställningen
i seniorpokalen. De 15 bästa spelar gratis på finaldagen och deltar inte i tisdagsgolfens tävling denna
dag.
Övriga deltagare på finaldagen spelar en vanlig tisdagsgolf, som inte kan påverka deras slutplacering
i seniorpokalen. Insatsen för spel är som vanligt 50 kr/person och denna dag delas 50% av insatserna
ut som vinster.

Etappfinaler
Seniorpokalen kommer också att ha tre etappfinaler som samtliga spelas med kanonstart, med
inbjudan till gemensam lunch och prisutdelning för etappens tre deltävlingar. Etappfinalerna spelas
var tredje spelad seniorpokal och resultaten från etappens tre deltävlingar läggs samman för att kora
en etappsegrare. Den tredje etappfinalen inkluderar avslutningsdagens spel både för de 15 som
spelar finalspelet och övriga som denna dag spelar en tisdagsgolf.

Klassindelning
I seniorpokalen 2022 slopas klassindelningen. Anledningen är att klassindelningen inte används i
resultat- och poängberäkningssystemet. I stället för tre priser i varje klass kommer nu totalt fem
priser totalt att utdelas varje speldag.

Avgifter
Eftersom seniorpokalens åtta deltävlingar, varav de sex bästa räknas, kommer avgiften för
deltagande i seniorpokalen att vara 6 x 50 kr = 300 kr. Vill man tävla om seniorpokalen måste man
därför betala in 300 kr före den första deltävlingens genomförande. När man gjort det är man alltså
berättigad att spela alla åtta (för de 15 bästa nio) deltävlingarna.
Alla tisdagsgolfstävlingar i övrigt, oavsett om det är singelspel eller lagspel, betalas i enlighet med
generella regler med 50 kr per tillfälle man deltar. För utbyten med andra klubbar och deltagande i
Gamla Grabbar gäller särskilda regler.

Anmälan till seniorpokalen m.m.
Eftersom deltagande i seniorpokalen betalas med en engångsavgift så krävs bara anmälan till varje
deltävling. Den görs som vanligt i GIT. Nytt för 2022 är att anmälan skall ha inkommit senast kl. 18:00
på söndagen före speldagen som är närmaste tisdag. Startlistan presenteras som vanligt senast kl.
15:00 på måndagen före spelet på tisdag. Justering av handicap sker automatiskt i GIT före första
start på tisdagen.
Nytt för 2022 är också att man, i samband med anmälan i GIT till seniorpokalen, måste svara ja eller
nej på en fråga om man vill äta lunch på Golfkrogen.

4-bollarnas sammansättning i seniorpokalen
Vi försöker sätta ihop 4-bollarna så att dessa får så lika totalt handicap som möjligt. Vi försöker
också, i möjligaste mån, att inte blanda gul och röd tee i bollarna. MEN, vi har samtidigt att ta hänsyn
till önskemål om tidig och sen starttid, samåkning, behov av golfbilar och andra transportmedel,
vilket gör att avvikelser kan förekomma.

