
VINTERGOLFEN 2021/22 
 

Vintergolfen spelas över 14 hål alt 12 hål då sommargreener är öppna.  

Spelformen som tillämpas är slaggolf, (par+5)  

 

Det krävs minst 4 startande för att det ska räknas som en tävling. 

 

En deltagare måste fullfölja rundan för att kunna få poäng. 

 

Det delas ut poäng till de 10 främsta deltagarna. Dessa poäng tar man med sig under vintern och i 

slutändan räknas de 8 bästa rundorna. 

Vid lika antal poäng avgör först hcp och därefter flest antal 15p, 12p o.s.v. 

 

Poängfördelning: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

 

Om det är färre än 8 deltagare är poängfördelningen: 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 

 

Priser delas ut för varje omgång samt efter avslutad säsong delas pris ut till 1:a, 2:a och 3:e plats.  

 

 

Vid spel mot sommargreener gäller följande: 
 

OBS! Omgångar som spelas på sommargreener är inte handikappsgrundande då vi inte spelar i 

enlighet med Regler för golfspel.  

 

Vi spelar 12 hål, Ordinarie hål 1-12. 

 

Herrar och damer spelar från gul resp, röd tee. 

 

Handicap som gäller vid sommargreener blir det antal slag man får från resp tee enligt slopetabellen. 

 

Lägesförbättring: 

1 klubblängd på hela spelfältet* utom i skogen där enbart bollen får lyftas och rengöras för att sedan 

återplaceras på sin tidigare plats, alt. på matta. 

 

Användning av matta: 

Matta får användas på hela spelfältet* inklusive tee. OBS! Matta Får ej användas i bunker eller 

pliktområden.  

 

Förlorad boll på fairway eller i semiruffen (andra klipphöjden) får ersättas med en ny boll utan plikt. 

En ny boll ska droppas så nära som möjligt den plats där den första bollen försvann och får sedan 

placeras enligt regeln om lägesförbättring. 

 

Förlorad boll i "skogen"  samt områden på spelfältet som är högre än semiruffen skall anses vara 

förlorad och med ett slags plikt skall en ny boll spelas från den plats varifrån den förlorade bollen 

spelades. 

 

Bansträckning 
 

Hål 1. Ordinarie hål 1 från gul tee / röd tee. 

Hål 2.  Ordinarie hål 2 från gul tee / röd tee. 

Hål 3.  Ordinarie hål 3 från gul tee / röd tee. 

Hål 4.  Ordinarie hål 4 från gul tee / röd tee. 

Hål 5.  Ordinarie hål 5 från gul tee / röd tee. 

Hål 6.  Ordinarie hål 6 från gul tee / röd tee. 

Hål 7.  Ordinarie hål 7 från gul tee / röd tee. 

Hål 8.  Ordinarie hål 8 från gul tee / röd tee. 

Hål 9.  Ordinarie hål 9 från gul tee / röd tee. 



Hål 10. Ordinarie hål 10 från gul tee / röd tee. 

Hål 11. Ordinarie hål 11 från gul tee / röd tee. 

Hål 12. Ordinarie hål 12 från gul tee / röd tee. 

 
 

Vid spel mot vintergreener gäller följande 
 

Vi spelar 14 hål, ”Vinterslingan” 

 

Både herrar och damer spelar från samma utslagsplats: Vintertee. 

 

HCP vid vintergreen 
 

HCP räknas enligt följande.  

Vid spel mot vintergreen beräknas erhållna slag enligt följande formel 

- Spelare erhåller 65% av det antal slag slopetabellen ger ifrån gul tee 

 

(Vinterbanan är relativt kort. 3016 m lång jämfört med gul normal sträckning som är 5213 m lång. 

Förhållandet mellan längderna blir 3016/5213 = 0.58. Detta är mer relevant att använda än 14/18 (0.78) 

då vinterbanan utseende har ändrats, två par 3 hål på hål 2 och hål 4 har blivit mycket kortare. För att 

inte bara titta på längden så sätter vi 0.65 av erhållna slag utifrån gul slopetabell.) 

 

Ex: spelare med 6,6 i hcp får 6 slag enligt slopetabell. Antal slag erhållet = (0,65*6) = 3,9.  

Erhållna slag avrundas till ental. 0,5 avrundas uppåt. 

Avrundat erhålls 4 slag. 

 

Vinterbanans par är 52 slag. 

Om spelaren gör ett nettoresultat som är lägre än 52 slag justeras handikappet enligt tabellen nedan. 

Nästa runda utgår ifrån det nya handikappet och spelare erhåller slag enligt ovan. 

 

HCP tabell - sänkning och höjning 

HCP Sänkning/ 

slag  

under 52 

Höjning 

Min Max 

-10 4,4 0,1 0,1 

4,5 11,4 0,2 0,1 

11,5 18,4 0,3 0,1 

18,5 26,4 0,4 0,1 

25,5 36 0,5 0,1 

37 55 1 0,1 

 

Lägesförbättring: 

1 klubblängd på hela spelfältet* utom i skogen och bunker där enbart bollen får lyftas och rengöras för 

att sedan återplaceras på sin tidigare plats, alt. på matta. 

 

Användning av matta: 

Matta får användas på hela spelfältet* inklusive tee, bunker och green. OBS! Matta Får ej användas i 

pliktområden. 

 

Förlorad boll på fairway eller i semiruffen (andra klipphöjden) får ersättas med en ny boll utan plikt. 

En ny boll ska droppas så nära som möjligt den plats där den första bollen försvann och får sedan 

placeras enligt regeln om lägesförbättring. 

 

Förlorad boll i "skogen" samt områden på spelfältet som är högre än semiruffen skall anses vara 

förlorad och med ett slags plikt skall en ny boll spelas från den plats varifrån den förlorade bollen 



spelades. 

 

Vid snö får snön sopas undan och bollen placeras. OBS! Ej i hinder! 

OBS! Snön får ej sopas undan på/utanför green så att kanaler bildas. 

Hålet får rensas från snö och is 

Om bollen hamnar inom 93 cm (en järn-6 klubbslängd) från hål. Plocka upp bollen och lägg till ett slag. 

 

Undantag, vid snö/is i hålkoppen:  

 

Om boll studsar i hålet på isen/snön och hoppar ut men stannar inom ett ”grepp” anses den vara hålad. 

 

Bansträckning 
 

Hål 1. Ordinarie hål 1 från vintertee  Par 4, 308 m 

Hål 2: Ordinarie hål 2 från vintertee Par 3, 149 m 

Hål 3.  Ordinarie hål 2 från 

 vintertee på andra sidan diket Par 3, 150 m 

Hål 4.  Ordinarie hål 4 från vintertee. Par 4, 240 m 

Hål 5.  Ordinarie hål 6 från vintertee. Par, 4 220 m 

Hål 6.  Ordinarie hål 7 från vintertee. Par 3, 59 m 

Hål 7.  Ordinarie hål 8 från vintertee  Par 3, 152 m 

Hål 8.  Ordinarie hål 9 från vintertee. Par 3, 85 m 

Hål 9.  Ordinarie hål 10 från vintertee.  Par 4, 211 m 

Hål 10. Ordinarie hål 11 från vintertee. Par 3, 133 m 

Hål 11. Ordinarie hål 13 från vintertee. Par 5, 414 m 

Hål 12. Ordinarie hål 14 från vintertee. Par 4, 221 m 

Hål 13. Ordinarie hål 15 från vintertee. Par 4, 250 m 

Hål 14. Ordinarie hål 16 från vintertee. Par 5, 424 m 

Total längd 3 016 m 

 

Definitioner 
 

* Spelfältet 

”Spelfältet” är banans hela område utom: 

a. Tee och green på det hål som spelas, samt 

b. Alla bunkrar och pliktområden på banan. 

 

Justerad bruttoscore = En spelares bruttoscore på hålet inklusive pliktslag, dock max 

nettodubbelbogey.  

Nettodubbelbogey = Hålets par + eventuella handicapslag på det hålet + 2. Samma som 0 poäng i 

poängbogey. Maximalt antal slag på ett hål för handicapändamål. 

 

 

• Notera:  

Vid halt underlag, isiga mattor etc. är det OK att stå utanför tee-markeringarna, dock ej närmare hål. 
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