Statuter för DAMSLAGET 2019

Deltagare

Damer över 22 år (som spelåret blir 22 år).
Damer utanför NVGF skall tillåtas att deltaga.

Inbjudan

Arrangerande klubb mailar inbjudan enl. bifogad mall, senast tre veckor före tävling,
till samtliga klubbar inom distriktet samt till damkommitté ordf.
I inbjudan måste anmälningstid, tävlingsavgift samt vad som ingår finnas med och
även förslag på boende för gäster från andra klubbar, samt villkor för ev.
maximering av antalet deltagare.

Starttid

Kanonstart kl. 10.00. Starttid anges i inbjudan.

Tävlingsform

Slaggolf med hcp

Klasser

Tävlingen
Klass A =
Klass B =
Klass C =

Lottning

En hemmaspelare bör finnas i varje boll. Undvik flera hemmaspelare i samma boll
om det finns bollar utan representant från hemmaklubben.

Anmälan

sker via GIT. (www.golf.se)
OBS! Du måste ha rätt hcp i GIT-systemet vid tävlingsanmälan!
Lista på anslagstavlan kan vara av värde för att kunna ordna samåkning.

spelas i 3 hcp-klasser. Klassindelning vid samtliga tävlingar skall vara:
+4.0 - 19.0
19.1 - 25.0
25.1 – 36.0

EGA Exakt tävlingshandicap och EGA exakt handicap (läs mer om detta på www.golf.se)
Alla spelare kan anmäla sig och delta i alla tävlingar oavsett handicapstatus
I tävlingar som endast är öppna för EGA Exakt Tävlingshandicap visas enbart spelare
med EGA Exakt Tävlingshandicap i resultatlistan – dvs. alla kan delta men bara
personer med EGA Exakt Tävlingshandicap kan motta priser.
Hcp

Högsta spelhandicap 36,0. Spelare med högre hcp är välkommen att deltaga men
spelar på max 36,0.

Tävlingsavgift

300 kr inklusive tävlingsgreenfee, middag och eventuell fika, frukt, dricka mm
rekommenderas.

Klinik

I anslutning till tävlingarna på sommaren uppmuntras små ”kliniks” som består av
t ex regler, puttning, sikte, spelstrategi mm max 30 min.
Skriv in på inbjudan som går ut till klubbarna.
Meddela även Eva Enbuske-Tapani vad ni ska ta upp så att det inte blir krockar.

Resultat

I varje hcp-klass framräknas nettoprislistor och bruttolistor.

Serieresultat

Serieresultatet vid varje speltillfälle utgörs av två (2) bästa sammanlagda
bruttoresultat samt ett (1) nettoresultat oavsett klass per klubb.
Informera samtliga klubbars serieresultat vid prisutdelningen samt vilka spelare som
utgör laget. Om möjligt även aktuell serieställning. Av sommarens 6 tillfällen räknas
klubbens fyra bästa resultat som utgör klubbens totala serieresultat.
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Priser

Tre (3) Bästa bruttoresultat skall premieras oavsett klass vid varje speltillfälle
Minst 3 nettopriser/klass därutöver ytterligare priser i resp. hcp-klass bestäms av
arrangerande klubb.
Gärna även utlottning på scorekorten av något pris
Inget lagpris delas ut men vinnande lagresultat skall nämnas vid prisutdelningen.

Pris till bästa dam i Norrbotten och till bästa dam Västerbotten, bruttoresultat
Förslag finns att bästa dam i resp. län får NVGFs greenfee kort som gäller under
2016. Inget beslut är taget i NVGFs styrelse och därför finns inga statuter
Redovisning
Brutto- och nettoresultatlistor för respektive hcp-klass skall skickas till Eva EnbuskeTapani e-post: eva.enbuske-tapani@home.se
Rapportera resultaten samt ev. fotografier till tidningarna i distriktet!
Uttagning Länskamp mellan Norrbotten och Västerbotten
Inget beslut är taget ännu och därför finns inga statuter.
20kr/deltagare i seriespelstävlingar debiteras av NVGF efter säsongen om det
beslutas att Finnkamp/Länskamp genomförs.
Damkommittén kommer att reservera sig mot ett sådant beslut.
Efter sista spelomgången:
Prisutdelning sker i samband med sista seriespelsomgången
1:a pris 3000 kr
2:a pris 2000kr
3:e pris 1000kr
Pris till bästa dam i respektive län.

