Vi utmanar
dig att tävla med oss
på Arninge GK!
Välj bland tävlingarna i detta tävlingsprogram.
Här hittar du 24 tävlingar som passar spelare med olika erfarenhet
– från nybörjare till näst intill proffs.
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Introduktion

Välkommen till tävlingssäsongen 2018
Här hittar du vårt tävlingsprogram med information om datum och
tävlingsform, men också vilken tävling som passar olika erfarna spelare.
Vi har lånat markeringar från den alpina världen för att beskriva detta.
Det är dock ett välment hjälpmedel – absolut ingen regel. Alla får spela
alla tävlingar.
Alla tävlingar, inklusive första dagen i öppna KM, ingår i OOM, förutom
KM Klass, Nybörjartävlingen och de två damtävlingarna som finns i
programmet.
Lite nytt, lite gammalt och mycket roligt – partävling match, snör- och
flaggtävling och KM som är öppet för alla i klubben oavsett hcp.
Vi hoppas att du får en rolig och omväxlande golfsäsong.

6 – nybörjare i tävlingssammanhang
u – lite tävlingsvana och lite högre hcp
l – tävlingsvana
n – näst intill proffs
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Shoppens uppstartsscramble,
6 maj

Arningebollen, 20 maj

Fyrmannascramble, lottad

Tävlingen för de lite morgontrötta. Första
start går kl 10.00.

Slagtävling, par

Perfekt tävling för dig som vill lära känna
nya golfare, för dig som inte är så tävlingsvana och för dig som hellre vill ha kul än
fokusera på din egen score.

Bästboll eller, som det ursprungligen heter,
Fyrboll, är en partävling där man spelar var
sin boll men det är bara den som lyckas
bäst på hålet som räknas. Eftersom det kan
bli en del taktik och man inte alltid hålar ut
fast man kanske fått ett bra resultat (för att
medspelaren var ännu bättre) så är Bästboll
inte hcp-grundande.

Du anmäler dig och blir lottad till ett lag
med fyra personer i varje lag. Respektive
lag lottas så att hcp-fördelningen i varje
boll är jämnt fördelad, dvs varje boll kommer att ha ungefär 6–8 slag.

Varje spelare får slag motsvarande 90% av
sin hcp i bästboll.

Alla slår ut, sedan väljer man det utslag
man vill använda. Därifrån spelar de tre
spelare vars utslag man inte använt. Om
man inte är på greenen så gör man likadant
vid nästa slag – väljer det optimala läget
och de tre vars slag man inte valt slår.

Bra tävling för någon som är lite ovan att
spela med en som är mer tävlingsvan.

6uln

Men så fort man är på greenen får alla fyra
putta. Om nån puttar nära så slå i den så
får övrig fortsätta försöka putta i för att
förbättra resultatet.

Ej hcp-grundande. Löpande start.
Startavgift 120 kr/person.

Fyra utslag av varje deltagare måste användas, två väljs helt fritt. Det finns all anledning att vara taktisk och inte bara välja det
utslag som ligger längst fram.
Vi avslutar med gemensam lunch och prisutdelning.

6ul
Ej hcp-grundande. Kanonstart.
Startavgift 220 kr/person, lunch ingår.
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Arningematchen, singel, 26 maj

Hjärtslaget, 1 juni

Matchspel

– damtävling anordnad av damkommittén

Match är det ursprungliga golfspelet och av
många ansett som det roligaste.

Bästboll, poängbogey
”En må-bra-dag för damer” och som stöttar Hjärt-lungfonden.

Arningematchen spelas som cup. 32 spelare spelar första omgången, 16 går vidare till
omgång 2, och så vidare.

Öppen tävling för damer som avslutas med
prisutdelning och gemensam lunch.

Man spelar om varje hål och ett hål kan vinnas, delas eller förloras. Det gäller att spela
hålet på färre antal slag än motspelaren.
Matchen är avgjord när någon leder med
fler vunna hål än vad det återstår att spela.
Match kan spelas med eller utan handicap.
Arningematchen spelas med handicap och
då erhåller spelaren med den högre spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda
spelarnas spelhandicap; om en med 20 slag
möter en med 12 slag har den med högre
hcp 8 slag som används på de 8 lägst indexerade hålen.

Huvudsponsor MB Scenteknik AB.

6uln
Ej hcp-grundande. Tävlingen ingår inte i
OOM.

I matchspel gäller taktik och man får skänka puttar (och hela hål, om man vill det)
och det är därför inte hcp-grundande.

uln
Ej hcp-grundande. Löpande start.
Startavgift 120 kr/person.
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Gökottegolfen, 2 juni

Arningematchen, lag, 3 juni

Poängbogey

Matchspel, greensome

18 hålspoängbogey i ottan, vi slår ut
kl 06.00 och avslutar med gemensam
brunch.

Spelas som cup. Du och din spelpartner
anmäler er som ett lag.
32 lag spelar första omgången, 16 går vidare till omgång 2, och så vidare.

Poängbogey är en individuell slagtävlingsform som har den fördelen att om det går
dåligt är det okej att plocka upp bollen
och stryka hålet eftersom man aldrig kan
få minuspoäng. Detta eliminerar risken
att ett katastrofhål förstör rundan som är
risken vid slagtävling. Mycket uppskattat
av alla som kan trassla till det rejält på ett
hål eller två.

Greensome innebär att båda spelarna slår
ut från varje tee och paret väljer sedan
vilken boll de vill fortsätta spela med. Den
som inte slog det valda slaget från tee
spelar andra slaget och därefter fortsätter
spelet med att man spelar vartannat slag
tills att bollen är i kopp.
Eftersom det är match så spelar man om
varje hål och ett hål kan vinnas, delas eller
förloras. Det gäller att spela hålet på färre
antal slag än motspelaren. Matchen är avgjord när någon leder med fler vunna hål än
vad det återstår att spela. Match kan spelas
med eller utan handicap. Arningematchen
lag spelas med handicap och slagen räknas
ut genom att lagets bästa spelare får 60%
av sitt hcp och den sämre får 40%.

Spelar man på hålet på rätt antal slag
utifrån sitt hcp får man två poäng, spelar
man ett över får man 1 poäng och över det
så tar man som sagt upp bollen. Spelar
man hålet bättre så får man ett extra poäng för varje slag som man går under sitt
idealresultat. Går man på sitt hcp så får
man 36 poäng.
Passar alla som är morgonpigga. Poängbogeyn gör också att det passar golfare med
lite högre hcp.

Dvs den i laget som har 12 slag får 7,2 slag
och den som har 20 slag får 8 slag – totalt
15,2 slag som avrundas till 15 slag. Om motståndarlaget genom samma uträkning får
13 slag har det första laget 2 slag som används på banans två lägst indexerade hål.

6ul
Kanonstart. Startavgift 220 kr/person,
brunch ingår.

Observera att i greensome kan man, från
tee, endast spela provisorisk boll för en av
de ursprungliga bollarna.
Perfekt tävling för någon som inte är så van
att tävla – ta tag i en som har erfarenhet
och så bildar ni ett lag.

6uln
Ej hcp-grundande. Löpande start.
Startavgift 120 kr/person.
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Krögargolfen, 6 juni, scramble

Midsommarscramblen, 22 juni

Fyrmannascramble, lottad

Scramble

Tävlingen sponsras av våra krögare, Per och
Linda. Vi spelar en fyrmannascramble som
avslutas med en skön eftermiddag med grillbuffé, musikunderhållning och prisutdelning.

En fyrmannascramble som spelas likadant
som Uppstartscramblen med en skillnad –
du väljer ut och anmäler själv ett helt lag.
Är ni tre så funkar det också men ni kan få
med en fjärde spelare utifrån.

Du anmäler dig och blir lottad till ett lag
med fyra personer i varje lag. Respektive
lag lottas så att hcp-fördelningen i varje
boll är jämnt fördelad, dvs varje boll kommer att ha ungefär 6–8 slag.

Så har du inget lag och vill spela ändå, kontakta tävlingsledningen så försöker vi fixa till det.
Alla slår ut, sedan väljer man det utslag
man vill använda. Därifrån spelar de tre
spelare vars utslag man inte använt. Om
man inte är på greenen så gör man likadant
vid nästa slag – väljer det optimala läget
och de tre vars slag man inte valt slår.

Alla slår ut, sedan väljer man det utslag
man vill använda. Därifrån spelar de tre
spelare vars utslag man inte använt. Om
man inte är på greenen så gör man likadant
vid nästa slag – väljer det optimala läget
och de tre vars slag man inte valt slår.

Men så fort man är på greenen får alla fyra
putta. Om nån puttar nära så slå i den så
får övrig fortsätta försöka putta i för att
förbättra resultatet.

Men så fort man är på greenen får alla fyra
putta. Om nån puttar nära så slå i den så
får övrig fortsätta försöka putta i för att
förbättra resultatet.

Fyra utslag av varje deltagare måste användas, två väljs helt fritt. Var taktisk och ha kul.

Fyra utslag av varje deltagare måste användas, två väljs helt fritt. Det finns all anledning att vara taktisk och inte bara välja det
utslag som ligger längst fram.

Perfekt tävling för gänget som ska grilla
och dansa runt midsommarstången på eftermiddagen, oavsett om du är ovan vid att
tävla eller superproffs.

Perfekt tävling för dig som vill lära känna
nya golfare, för dig som inte är så tävlingsvana och för dig som hellre vill ha kul än
fokusera på din egen score.

Vi avslutar med en gemensam midsommartallrik och prisutdelning.

6uln

6ul

Ej hcp-grundande. Kanonstart.
Startavgift 250 kr/person, lunch ingår.

Ej hcp-grundande. Kanonstart.
Startavgift 220 kr/person, lunch ingår.
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Starten, 24 juli

Power tee, 25 juli

Poängbogey i tre klasser

Poängbogey special

Klassindelning sker vid lottningen så att alla
tre klasserna blir lika stora.

Den här tävlingen är inte som andra. Den
har också blivit en av de mest uppskattade
tävlingarna på vårt tävlingsprogram.

Arninge Golfveckas första tävling. Nu blir
det golf, golf, golf och golf. Roligt, trevligt
och bra priser.

Den spelas i två klasser, dam och herr. Vi
spelar från tre olika tees; damer från 39, 47
och 57. Herrar från 47, 57 och 61. Du väljer
själv vilken tee du ska slå ut från men det
ska vara sex utslag från varje tee.

Vi börjar lite enklare – med en poängbogey.
Poängbogey är en individuell slagtävlingsform som har den fördelen att om det går
dåligt är det okej att plocka upp bollen och
stryka hålet eftersom man aldrig kan få
minuspoäng. Detta eliminerar risken att ett
katastrofhål förstör rundan som är risken vid
slagtävling. Mycket uppskattat av alla som
kan trassla till det rejält på ett hål eller två.

Grunden är poängbogey men du får extrapoäng om du spelar bra från tees längre
bak. Strategiskt spel som ger en helt ny
bana.

uln

Spelar man hålet på rätt antal slag utifrån
sitt hcp får man två poäng, spelar man ett
över får man 1 poäng och över det så tar
man som sagt upp bollen. Spelar man hålet
bättre så får man ett extra poäng för varje
slag som man går under sitt idealresultat.
Går man på sitt hcp totalt så får man 36
poäng.

Ej hcp-grundande. Löpande start.
Första start kl 10.00.
Startavgift 120 kr/person.

uln
Löpande start.
Startavgift 120 kr/person.
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Flaggtävling, 26 juli

Golfhäftet Trophy, 27 juli

Slagtävling special

Greensome

En rolig och annorlunda tävling som vi inte
haft på några år men som nu är tillbaka på
schemat.

Nordens största golftävling med 136 tävlingar och vinnaren av varje deltävling får
spela final på Bro Hof. Öppen för alla golfare med erkänt hcp som är födda 2000 eller
tidigare. Är man yngre får man spela med
målsman.

Vi spelar slagtävling, det vill säga bollen
ska i hål. När du har förbrukat ditt antal
slag så sätter du upp en flagga. Den vars
flagga hamnar längst fram vinner tävlingen.
Har man en dålig dag kanske flaggan hamnar på foregreen på hål nr 14. Har man en
riktigt bra dag så kanske flaggan hamnar
på hål 2 på ett andravarv.

Det är en greensome – båda slår ut och så
väljer man vilken boll man vill spela på. Man
slår vartannat slag resten av hålet. Man ska
använda sex utslag från varje spelare och
så har man sex utslag som man är fria att
välja själva.

uln

Parets antal slag räknas ut genom att lagets bästa spelare får 60% av sitt hcp och
den sämre får 40%.

Ej hcp-grundande. Löpande start.
Första start kl 10.00
Startavgift 120 kr/person.

Obeservera att i greensome kan man, från
tee, endast spela provisorisk boll för en av
de ursprungliga bollarna.

uln
Ej hcp-grundande. Kanonstart.
Startavgift 120 kr/person.
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Städgruppens Scramble, 28 juli

KM Öppna, 4–5 augusti

Tvåmannascramble, poängbogey

Slagtävling

Scramble-tävlingar är alltid roliga. Och här
kommer en som spelas som partävling. Välj
en spelare som kompletterar dig och så
anmäl er som ett lag.

Slagtävling i två dagar öppen för alla golfare på Arninge GK som har erkänt hcp.
Tävlingen spelas från backtee och både
med och utan hcp.

Båda spelare slår ut och väljer vilket utslag
som ska användas. Markera platsen där
bollen ligger med en peg och så placerar
bådaspelarna sina bollar inom ett scorekort
frånpeggen och slår sina andraslag. Spelet
fortsätter likadant runt hela rundan.

Dag 1 spelas med hcp – herrarna 36 hål och
damerna 27. Vinnaren av respektive klass
blir hcp-klubbmästare. De 24 bästa bruttoresultaten på herrsidan och de 12 bästa
bruttoresultaten kvalar vidare till dag 2.

Antal slag för varje par får man genom att
räkna 25% av parets sammanlagda hcp.
Eftersom det här är veckans final avslutar vi
med gemensam lunch och prisutdelning.

Dag 2 spelar båda klasserna 18 hål utan
hcp. Bruttoresultatet från dag 1 tas med
och räknas in i totalscoren. Vinnarna av respektive klass vinner också varsin dedikerad
p-plats (fram tills KM 2019).

6uln

ln

Ej hcp-grundande. Kanonstart.
Startavgift 220 kr/person, lunch ingår.

Löpande start.
Kanonstart – start från alla hål samtidigt.
Löpande start – start från hål nr 1.
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Nybörjartävling, 11 augusti

Jubileumsgolfen, 18 augusti

Utbildning och 9 håls poängbogey

Snörgolf, poängbogey

Här är tävlingen för dig som aldrig har tävlat förut. Du har antagligen hcp 34–54 och
känner dig osäker på vad som gäller när
man tävlar.

Arninge GK fyller 30 år – vi firar med fest,
golfspel och massor med aktiviteter.
Klockan 10.00 slår vi ut och spelar en snörgolf, dvs du får med dig ett snöre, längden
avgörs av ditt hcp, och så får du använda
snöret, eller delar av det, istället för slag.
Du har puttat fram dig till 10 cm från hål –
använd 10 cm av snöret och slipp det extra
slaget. Bollen ligger bakom ett träd – använd 50 cm och flytta den till ett bättre
läge och slipp droppen.

Vi börjar med en timmes genomgång, i
klubbhuset kl 15.00, då vi går igenom lite
olika tävlingsformer och hur man ska tänka
runt tävlandet.
Sedan spelar vi 9 håls poängbogey (som vi
går igenom innan) och avslutar med prisutdelning och frågor. I varje tävlingsboll kommer det att gå med en fadder (som också
spelar) som hjälper och svarar på frågor.
Ett perfekt tillfälle att prova på tävlandet
men också att lära känna andra golfare.

De som vill lämnar in scorekortet och är med
i tävlingen, de som inte vill spelar ändå. Men
alla måsta anmäla sig och få ett starthål tilldelat. Max 144 startande så vänta inte.
Är du med i tävlingen får du också OOM-poäng.

6

Fina priser oavsett om du är med i tävlingen eller spelar socialt.

Löpande start.
Startavgift 60 kr/person.

När det gäller det övriga programmet så
kommer det mer information på bl a vår
hemsida.

6uln
Ej hcp-grundande. Kanonstart.
Avgift för hela dagen, inklusive golfspel,
aktiviteter och middag med underhållning,
250 kr/person och 150 kr/junior under 15 år.
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Aktieslaget, 24 augusti

KM Klass, 25 augusti

Slaggolf
Aktieslaget anordnas av Aktiespararna och
är en individuell slagtävling som går över
hela Sverige. Den är öppen för alla som är
medlemmar i en erkänd golfklubb, har fyllt
18 år senast innan Sverigefinalen äger rum
och med ett högsta handicap 36. Även spelare under 18 år kan delta men utom tävlan i
kvaltävlingarna.

KM Klass innebär att vi spelar KM, utan hcp,
mot de i samma ålder som vi själva.

För deltagande på kvaltävling är medlemskap i Aktiespararna ej obligatorisk. Men
går du vidare till Sverigefinalen måste du
vara med för att få ställa upp.

ln

Antal hål och vilken tee vi spelar ifrån beror
på vilken ålderskategori du tillhör.
KM Klass är det enda tävlingen som inte
ingår i OOM.

Löpande start.

Det är slaggolf så det är banans par + 5
slag som är maxresultat per hål.

uln
Kanonstart.
Startavgift 120 kr/person.
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El Classico, 1 september

Två generationer, 15 september

sponsrad av Hästens El, Femårsjubileum!

Greensome

Slagtävling

Tävlingen som spelas i lag om två, där deltagarna i laget antingen är släkt med varandra fast från olika generationer eller inte är
släkt med varandra men med minst 25 års
ålderskillnad.

Slagtävling i tre klasser. A-klassen spelar
slagspel från backtee. B- och C-klassen
spelar slaggolf från klubbtee.
Slagspel betyder att bollen ska i hål. Slaggolf betyder att man max kan få hålets
par +5 slag, vilket är skönt för en golfare
med lite högre hcp som ibland kan behöva
plocka upp bollen.

Greensome innebär att båda spelarna slår
ut från varje tee och paret väljer sedan
vilken boll de vill fortsätta spela med. Den
som inte slog det valda slaget från tee
spelar andra slaget och därefter fortsätter
spelet med att man spelar vartannat slag
från tee till att bollen är i kopp.

En tävling för dig som vill ha lite utmaning
på golfbanan.

Lagets antal slag räknas ut genom att lagets bästa spelare får 60% av sitt hcp och
den sämre får 40%.

uln
Kanonstart.
Startavgift 120 kr/person.

Dvs den i laget som har 12 slag får 7,2 slag
och den som har 20 slag får 8 slag – totalt
15,2 slag.
Observera att i greensome kan man, från
tee, endast spela provisorisk boll för en av
de ursprungliga bollarna
Perfekt tävling för någon som inte är så van
att tävla – ta tag i en som har erfarenhet
och så bildar ni ett lag.

6uln
Ej hcp-grundande. Löpande start.
Startavgift 120 kr/person.
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Damsvingen, 22 september

Balance avslutningsbogey,
30 september

– tävling ordnad av damkommittén.
Slaggolf

Poängbogey special

Tävlingen är öppen för Arninges damer och
avslutar säsongens damgolf/måndagsgolfen med flitpris och eclectic-pris.

Årets sista tävling. Kul för alla oavsett handicap och tävlingsvana.
Vi spelar från olika tees som tävlingsledningen bestämmer; damerna kommer att
spela från 39, 47 och 53 – sex utslag från
varje. Herrarna kommer att spela från 53,
57 och 61, också sex utslag från varje.

uln
Tävlingen ingår inte i OOM.

Vi spelar poängbogey som om vi spelade
från våra vanliga tees.
Spelar man på hålet på rätt antal slag utifrån sitt hcp får man två poäng, spelar man
ett över får man 1 poäng och över det så
tar man som sagt upp bollen. Spelar man
hålet bättre så får man ett extra poäng för
varje slag som man går under sitt idealresultat. Går man på sitt hcp så får man 36
poäng
Vi avslutar med lunch och gemensam prisutdelning.

6uln
Ej hcp-grundande. Kanonstart.
Startavgift 220 kr/person, lunch ingår.

14

OOM Final, 6 oktober

OOM Funktionär, 7 oktober

För de 30 bästa i vår OOM-tävling om
löper under säsongen. Alla som tävlar får
OOM-poäng – ju fler tävlingar desto större
chans att komma högt upp på listan.

Tävling för alla som engagerat sig ideelt under året, i styrelse, kommittéer och återkommande funktionärer i olika sammanhang.
Gemensam lunch och prisutdelning

Om OOM

Allmänt

Alla tävlingar under säsongen ingår i OOM,
Order of Merit, utom KM Klass, de två damtävlingarna och Nybörjartävlingen. Öppna
KM ingår men bara med resultatet dag 1.

Alla våra tävlingar, förutom KM och KM
Klass, är öppet för spelare från andra
klubbar. Tävlingsgreenfeen är 250 kr per
person oavsett tävlingsform.

Man får poäng på varje tävling baserat
på hur man placerat sig. När säsongen är
slut så får de 30 bästa spela final.

För att erhålla pris i tävlingarna krävs
godkänt ETA. Det innebär att man måste
ha minst fyra hcp-grundade rundor
registrerade de senaste 12 månaderna.

Vi tävlar om plats på träningsresan nästa
år – tre personer får, tillsammans med en
pro, åka till en anläggning i södra Sverige
för golfspel och lektioner, både på rangen
och på banan. Fyra dagars intensiv uppladdning inför den efterföljande säsongen.

För att få ha golfbil på tävling krävs
läkarintyg. Man får heller inte ha sin bag
på någon annans golfbil om man själv
inte har läkarintyg.
Kanonstart – start från alla hål samtidigt.
Löpande start – start från hål nr 1.

De som får första tjing på en plats på resan är:
• Den som vinner OOM totalt över
säsongen
• Den som vinner finalen
• Vinnaren av funktionärsgolfen
Vill du läsa mer om reglerna och poängsystemet så gå in på vår hemsida och läs
under tävlingar.
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Det är roligt att tävla!
Tävla! Det är kul, inspirerande, socialt
och förbättrar din golf!
Vi har olika typer av tävlingar för alla
typer av golfare
Har du frågor kring tävlingar så
kontakta gärna kansliet,
kansliet@arningegk.se
eller tävlingskommittén,
christina@ingrezzo.se

Arninge Golfklubb, Vågsjö gård, 187 69 Täby
Tel: 08-514 412 00 | Fax: 08-510 260 60 | kansliet@arningegk.se | www.arningegk.se

