
Tävla med oss 
på Arninge GK 2019!

Välj bland tävlingarna i detta tävlingsprogram. 
Här hittar du 21 tävlingar som passar spelare med olika erfarenhet 

– från nybörjare till näst intill proffs.
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Introduktion

Välkommen till tävlingssäsongen 2019

Här hittar du vårt tävlingsprogram med information om datum och tävlings-

form, 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 och de två damtävlingarna som finns i  programmet.

Lite nytt, lite gammalt och massor av roligt – partävling, match, bogey och 

flaggtävling samt 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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Arningematchen, 18 maj

Matchspel

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

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

Man spelar om varje hål och ett hål kan vin-
nas, 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 spel-
handicapen 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 in-
dexerade hålen.

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

u l n

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

Shoppens uppstartsscramble,  
12 maj
Fyrmannascramble, lottad

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

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 kom-
mer att ha ungefär 6–8 slag.

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 någon puttar nära så slå i den 
så får övrig fortsätta försöka putta i för att 
förbättra resultatet.

Fyra utslag av varje deltagare måste använ-
das, två väljs helt fritt. Det finns all anled-
ning att vara taktisk och inte bara välja det 
utslag som ligger längst fram.

Vi avslutar med gemensam lunch och pris-
utdelning.

6 u l
 
Ej hcp-grundande. Kanonstart. 
Startavgift 220 kr/person, lunch ingår.
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Krögargolfen, 6 juni

Fyrmannascramble, lottad

Tävlingen sponsras av våra krögare, Per och 
Linda. Vi spelar en fyrmannascramble som 
avslutas med en skön eftermiddag med um-
gänge, mat, dryck och prisutdelning.

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.

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 någon puttar nära så slå i den 
så får övrig fortsätta försöka putta i för att 
förbättra resultatet.

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

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

6 u l

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

Arningebollen, 1 juni

Slagtävling, singel

Räkningen i slaggolf sker i antal slag men 
antalet slag per hål är begränsat. Alla täv-
lare får, oberoende av antalet erhållna slag, 
spela maximalt fem slag över par på varje 
hål. Har tävlaren inte hålat ut efter dessa 
slag plockas bollen upp och scoren noteras 
till Par + 5 slag (8, 9 eller 10).

6 u l n

Hcp-grundande. Löpande start. 
Startavgift 120 kr/person.
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Midsommarscramblen, 21 juni

Scramble

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. 

Så har du inget lag och vill spela ändå, kontak-
ta 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.

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 använ-
das, två väljs helt fritt. Var taktisk och ha kul.

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

Vi avslutar med en gemensam midsommar-
tallrik och prisutdelning.

6 u l n

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

Hjärtslaget, 14 juni

– damtävling anordnad av damkommittén

Bästboll, poängbogey

”En må-bra-dag för damer”, vilket även 
speglar prisbordet. Genom att spela denna 
tävling är du också med och skänker peng-
ar till Hjärt- och Lungfonden. Du bidrar 
därmed till forskningen.

Öppen golftävling för damer. Det innebär att 
damer från alla golfklubbar är välkomna att 
spela, inte bara Arninge-medlemmar. Passa 
på att bjuda in en vän från annan klubb.

Tävlingen spelas som bästboll i tvåmannalag, 
dvs du spelar tillsammans med din kompis. 
Båda spelar på var sin boll, och det bästa av 
resultaten på varje hål är det som räknas. 

Varje spelare får slag motsvarande 90 % 
av sitt spel-hcp i bästboll. Det är viktigt att 
vardera spelares resultat ska kunna identi-
fieras på scorekortet. 

Perfekt tävling för dig som är lite ovan att 
spela, och gärna med en kompis som är 
mer tävlingsvan.

Tävlingen avslutas med gemensam lunch 
och modevisning till kaffet, i avvaktan på 
resultat och prisutdelning.   

6 u l n

Ej hcp-grundande. Kanonstart.
Startavgift 300 kr/person, lunch ingår och 
bidrag till Hjärt- och Lungfonden. 
Tävlingen ingår inte i OOM.
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Arningeflaggan, 20 juli

Slagtävling special

Arninge Golfveckas första tävling. Nu blir 
det golf, golf, golf och golf. Roligt, trevligt 
och bra priser. Vi börjar med en rolig och an-
norlunda tävling som brukar vara populär.

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

u l n

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

Arningebogeyn, 23 juli

Poängbogey dam- och herrklass

Vi fortsätter lite enklare – med en poäng-
bogey.

Poängbogey är en individuell slagtävlings-
form 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.

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 ideal-
resultat. Går man på sitt hcp totalt så får 
man 36 poäng.

6 u l

Hcp-grundande. Löpande start. 
Startavgift 120 kr/person.
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Sommarscramble, 25 juli

Tvåmannascramble, poängbogey

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.

Båda spelare slår ut och väljer vilket utslag 
som ska användas. Markera platsen där bol-
len ligger med en peg och så placerar båda 
spelarna sina bollar inom ett scorekort från 
peggen och slår sina andraslag. Spelet fort-
sätter likadant runt hela rundan.

Antal slag för varje par får man genom att 
räkna 25% av parets sammanlagda hcp.
Vi avslutar med gemensam lunch och pris-
utdelning.

6 u l n

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

Power tee, 24 juli

Poängbogey special

Den här tävlingen är inte som andra täv-
lingar. Den har också blivit en av de mest 
uppskattade tävlingarna på vårt tävlings-
program.

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.

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

u l n

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



9

Golfhäftet Trophy, 26 juli

Greensome

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

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.

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

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

u l n

Ej hcp-grundande. Kanonstart. 
Startavgift 150/200 kr/person.
Greenfee 300 kr/person.

Två generationer, 4 augusti

Greensome

Tävlingen som spelas i lag om två, där del-
tagarna i laget antingen är släkt med varan-
dra fast från olika generationer eller inte är 
släkt med varandra men med minst 25 års 
åldersskillnad.

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.

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

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.

6 u l n

Ej hcp-grundande. Löpande start. 
Startavgift 120 kr/person.
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Aktieslaget, 23 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 spe-
lare under 18 år kan delta men utom tävlan i 
kvaltävlingarna.

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

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

u l n

Kanonstart. 
Startavgift 120 kr/person.

KM Klass, 11 augusti

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

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.

l n

Löpande start.
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KM Öppna, 24–25 augusti

Slagtävling 

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

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

Dag 2 spelar båda klasserna 18 hål utan 
hcp. Bruttoresultatet från dag 1 tas med 
och räknas in i totalscoren. Vinnarna av res-
pektive klass vinner också varsin dedikerad 
p-plats (fram tills KM 2020).

l n

Löpande start.

Kanonstart – start från alla hål samtidigt.
Löpande start – start från hål nr 1.

El Classico, 1 september

sponsrad av Hästens El, Sexårsjubileum!

Slagtävling

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. Slag-
golf 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.

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

u l n

Kanonstart. 
Startavgift 120 kr/person.
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Avslutningsbogey, 28 september

Poängbogey special

Årets sista tävling. Kul för alla oavsett han-
dicap och tävlingsvana.

Vi spelar från olika tees som tävlingsled-
ningen 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.

Vi spelar poängbogey som om vi spelade 
från våra vanliga tees.

Spelar man på hålet på rätt antal slag uti-
från 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 idealre-
sultat. Går man på sitt hcp så får man 36 
poäng

Vi avslutar med lunch och gemensam pris-
utdelning. 

6 u l n

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

Damsvingen, 21 september

– tävling ordnad av damkommittén.

Slaggolf

Damsvingen är en individuell tävling öppen 
för alla klubbens damer. 
Den avslutar årets golfsäsong med prisut-
delning även för måndagsgolfens flitigaste 
deltagare som får ”flitpriset” och för eclec-
tic-vinnaren.

När du deltar i måndagsgolfen, kan du 
spela slaggolftävling över hål 1-9.  Du kan 
också spela 18 hål, men hål 10-18 ingår inte 
i tävlingen. Det viktiga är att man kommer 
och spelar golf med oss damer, och de 
som vill delta i tävlingen lämnar bara in sitt 
scorekort underskrivet av en markör och 
sin egen underskrift. 

Det är ett mycket bra tillfälle att lära känna 
nya spelkompisar och att lära sig tävla ge-
nom att delta på vår måndagsgolf.

Eclectic vinnaren är den som haft bästa 
resultatet på respektive hål 1-9. Tävlings-
ledningen väljer alltså ut det bästa resulta-
tet du har haft på respektive hål under alla 
måndagstävlingar du varit med på.
 

u l n

Löpande start.
Startavgift 120 kr/person
Tävlingen ingår inte i OOM.
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OOM Final, 5 oktober

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

OOM Funktionär, 6 oktober

Tävling för alla som engagerat sig ideellt 
under året, i styrelse, kommittéer och åter-
kommande funktionärer i olika samman-
hang.
Gemensam lunch och prisutdelning.



Om OOM

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

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

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.

De som kvalificerar sig för 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 poängsys-
temet så gå in på vår hemsida och läs under 
tävlingar.

14

Allmänt

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

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

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.
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Anteckningar



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, 

stefan.eriksson@tyfonmail.se

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