
Välkommen till Grand Hotel Classic Öijared Gamla banan och Alingsås GK 1-2 juli! 
 
Tävlingen spelas som greensome poängbogey båda dagarna med 18 hål på Öijared Gamla banan 
och 18 hål på Alingsås GK. Lokala regler och tillfälliga lokala regler finns anslagna i klubbhus och vid första 
tee.  
 
Närmast hål på 3 slag gäller på Öijared på hål 6. Priser från Öijared Resort  
Närmast hål med båda bollarna sammanlagt har vi på Öijared på hål 12. Priser från Veteranpoolen  
Närmast hål på 2 slag avgörs på Alingsås GK på hål 7. Priser från Svensk Fastighetsförmedling. 
Närmast hål på 2 slag avgörs på Alingsås GK på hål 13. Priser från Hedin Bil 
 
Scorekorten lämnas till tävlingsledningen direkt efter avslutad rond. Kontrollera att på scorekortet angivna hcp 
och tee stämmer – annars säg till tävlingsledningen före start. Skriv antal slag och gärna antal poäng. 
Kontrollera score, summera och kom ihåg att signera före inlämnandet.  
Vi kommer även att skicka ut en scorekod så att någon i bollen kan lägga in scorerna i telefonen under 
ronden vilket uppskattas av tävlingsledningen. 
 
Toaletter och kiosker 
På Öijared Gamla banan passerar ni toalett och kiosk efter hål 9 och 18 samt toalett vid vägen mellan hål 14 
och hål 15. På Alingsås GK finns kiosken i Klubbhuset. 
På Alingsås GK finns toaletter efter green på hål 4, vid hål 10 och till vänster om tee på hål 11. 
På Öijared serveras korv och dricka i tält vid hål 7. Detta sponsras av Svensk Fastighetsförmedling, Hedin Bil 
och Grand Hotel Alingsås. 
På Alingsås serverar Grand Hotel Alingsås förfriskningar och något varmt, vid vägen till hål 13. 
 
Kom ihåg: 
- Övningsspel och puttning på banan före start är förbjudet. 
- Lägg tillbaka uppslagen torv och laga nedslagsmärken på banan. 
- Slå provisorisk boll om det finns risk att båda era utslag kan vara borta. 
- Leta minimalt efter bollar som inte påverkar resultatet dvs om ni redan har en av bollarna efter utslag.  
- Vid tveksamheter spela alternativ boll. 
- Lyft bollen om chans till poäng inte längre finns. 
- Håll kontakt med framförvarande boll. Hjälp varandra att hålla tempot uppe! 

- För domarfrågor kontakta Hans-Olof Johansson på Öijared 073-0775238. På Alingsås till Lena Broberg  
072-3612192. Du kan också kontakta tävlingsledningen innan du lämnar in scorekortet. 
- Vid åska signaleras för spelavbrott. En lång signal = totalt avbrott, markera bollen och ta dig till klubbhuset.  
Tre korta signaler = tillfälligt avbrott, markera bollen, ta skydd och invänta ny information. 
____________________________________________________________________________________ 
Fredag  
Shotgunstart 13.00. Efter spelet blir det After golf - drop-in-mingel med buffé på Grand Hotel Alingsås.  
Pris för rond 1 delas ut samt priser för närmast hål, närmast hål på 2, rakast drive. Startlista till rond 2 släpps. 

 

Lördag  
Frukost för hotellgästerna på Grand Hotel Alingsås serveras från 06.30.  
Alingsås och Öijared Golfrestaurang öppnar senast 08.00. Shotgunstart 10.00. 
19.00 Grillbuffé, underhållning, prisutdelning och dans på Grand Hotel Alingsås.  
Dans & bar till 01.00 för de mest partysugna… 

 

Söndag  
Frukost för hotellgästerna på Grand Hotel Alingsås serveras kl. 06.30 – 10.00 
Vi önskar Er ett par riktigt trevliga dagar! Lycka till! 
 
 

                                               



Spelregler för Greensome 
 
10.3.2.4 Greensome 
I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje 
hål och väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta. 
Den som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna 
fortsättningsvis vartannat slag på samma sätt som i foursome. 
 
Anmärkning: Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i 
greensome. Om sidan ådrar sig pliktslag på en boll innan man har valt vilken boll man 
ska fortsätta med, är plikten kopplad endast till den boll med vilken sidan ådrog sig 
plikt och valet mellan bollarna ska göras med utgångspunkt från detta. 
 
Provisorisk boll från tee: Om båda bollarna kan vara förlorade utanför vattenhinder 
eller Out of Bounds får sidan välja en spelare som ska spela en provisorisk boll. 
Om spelarna i laget spelar från olika tees ska den provisoriska bollen slås av valfri spelare och bollen ska då 
spelas från den tee som spelarens partner slog ut från. 
 
Handicap: Sidans reducerade spelhandicap beräknas enligt följande: 
Reducerat spelhandicap är summan av 60% av spelhandicapen från spelaren med den 
lägre spelhandicapen och 40% av spelhandicapen från spelaren med den högre 
spelhandicapen. Därefter sker avrundning enligt nedan. 
 
Greensome, Poängbogey; handicap: Avrundning av sidans reducerade spelhandicap sker till 
närmaste heltal. 

 
Generella lokala regler samt Lokala regler finns att läsa i klubbhus samt vid första tee.    
 
                                        
OBS! Fairplay 
Minst 4 registrerade ronder 2021 eller 2022 ska kunna uppvisas i min golf för att få ta emot pris. 
 
 

Tack till våra partners: 


