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Ligan utgör de av O/V sektionens tävlingar som sammanräknas till 
tre etappresultat och ett slutresultat för varje deltagande medlem. 
 
Etapper 
Säsongen delas in i tre etapper, en vår-, en sommar- och en höstetapp, 
omfattande april-maj, juni-juli respektive augusti-september månader. 
 
Deltagare 
Tävling är öppen för alla medlemmar i O/V sektionen inom Jönköpings 
Golfklubb. Gäst till medlem har rätt att utom tävlan delta i tävling i 
samma boll som medlemmen efter tävlingsledares godkännande. 
  
Klasser 
Tävlingen spelas i två klasser A och B. Klassgränsen bestäms av O/V:s 
tävlingskommitté inför varje säsong. Max hcp är 54. Tävlande deltar i 
den klass han tillhör vid 1:a tävlingstillfället i respektive etapp. 
Spelare skall om hcp-förändring under en etapp motiverar det inför 
nästa etapp flyttas till den klass , som omfattas av spelarens nya hcp. 
A-klassen skall spelas från blå tee och B-klassen från röd tee om inte 
annat gäller för viss tävling. 
 
Vid partävlingar skall spelare så långt möjligt lottas ur samma klass. 
 
När samtliga deltävlingar sammanräknats - se tävlingsresultat nedan - 
erhåller vinnaren i A-klassen inteckning i Allans klubba och vinnaren i 
B-klassen inteckning i Pelles klubba. 
 
Kvalificerande tävlingar 
Tävlingskommittén bestämmer och markerar i tävlingsprogrammet 
vilka tävlingar som ska vara kvalificerande. Även tävlingar som ej 
arrangeras av sektionen kan vara kvalificerande tex Gamla Grabbar. 
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Tävlingsresultat 
De 10 bästa tävlingsscorerna vid varje tävlingstillfälle erhåller poäng 
klassvis enligt: 1:an 10 poäng, 2:an 9 poäng, … , 10:an 1 poäng, förutsatt 
att det är minst 10 deltagare i klassen. Om färre än 10 deltagare 
reduceras poängtilldelningen till tex med 7 deltagare: 1:an 7 poäng, 
2:an 6 poäng, … , 7:an 1 poäng. 
 
De 5 högsta tävlingspoängen inom etappen summeras till ett 
etappresultat för varje deltagare. 
 
De 10 högsta tävlingpoängen från alla etapper summeras till ett 
slutresultat för varje deltagare. 
 
Vid lika resultat gäller särskiljning i ordningen: 

1. Lägst exakt hcp 
2. Flest 10-poängare 
3. Flest 9-poängare 
4. osv 

 
Priser 
Fem penningpriser utdelas för varje klass efter varje etapps 
avslutande. Ett pris per klass delas samtidigt ut till vinnaren i varje 
etapptävling. Efter sista etappens avslutning skall resultatet för 
samtliga etapper sammanräknas för att få fram vinnaren av Allans 
klubba och Pelles klubba. Spelare som spelat i olika klasser under 
etapperna räknas vid sammanräkningen till den klass han deltagit i 
senast.  
 
Prisbeloppen bestäms av sektionens ledningsgrupp med hänsyn till 
inkomna startavgifter, subventioner och gemensamma kostnader 
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I juni, augusti och oktober skall det vara en tävling med måltid och 
prisutdelning avseende den färdigspelade etappen. Om möjligt med 
“shot-gun” start.  
 
Revidering 
Revidering av dessa statuter ska göras av sektionens ledningsgrupp 
och remitteras till sektionens vårmöte för presentation och beslut. 
 
 
O/V sektionen i mars 2021 
 
 
 


