
Business Golf 2023 

i samarbete med Reklambutiken.ax 

 

Anmäl ert lag senast den 3 april till kansliet per e-post info@golfclub.ax   

 

Vid anmälan ska det framgå:  

• Företagsnamnet som laget representerar. 
• Vilka som ingår i laget (max 4 personer) samt deras handicap.  
• Kontaktuppgifter till laget (e-post samt telefonnummer). 
• E-postadress dit fakturan för spelavgiften ska skickas, 30€/lag.  

Business Golfen spelas löpande över hela säsongen med finalspel lördag den 9 september kl. 10:00 
samt 10:10 på Slottsbanan.  

 

Business Golfen: 

• Laget ska bestå av 2 spelare (2 reserver tillåtna). En från företaget måste alltid spela. Utöver 
det är det endast lagets registrerade spelare, som namngivits i anmälan, som får delta i spel.  

• Spelas med handicap, max spelhcp 36. 
• Spelas som 2-manna scramble matchspel med hcp över 18 hål.  
• Lagets spelhandicap beräknas genom att addera 40% av spelaren med lägst spelhcps slag och 

20% av spelaren med högst spelhcps slag. Lagets spelhcp avrundas till närmaste heltal.  
exempel: S1 shcp 10,  S2 shcp 24 -> lagets shcp 0,4•10 + 0,2•24 = 4 + 4,8 = 8,8 ≈ 9 

• Kombinationslag är inte tillåtna. 
• Matchvinst ger 3 poäng i seriespelet, förlust 0 poäng och vid oavgjord match får båda lagen 1 

poäng. I en oavgjord match spelas ”sudden” om 1 bonuspoäng. 
• Vid lika poäng avgör inbördes möte, därefter resultatskillnad. 
• Damer slår ut från tee 48 KB/tee 47 SB och herrar från tee 56 KB/tee 54 SB. 
• Tävlingsavgift 30 €/lag, skickas per e-post till företaget.  

 

Business Golfen inleds med poolspel där 4 (3) lag bildar en pool och möter varandra inbördes. De 2 
bästa i varje pool går vidare till cupspelet. 

Matcherna spelas senast på sista speldagen i varje omgång. Man kommer överens mellan lagen om 
passligt speldatum. Matchresultatet meddelas så snabbt som möjligt efter avslutad match till 
receptionen.  

I klubbtävlingar (med hcp) arrangerade av Tävlingskommittén får herrar och damer med ålder 70+ gå 
fram en tee, om så önskas och är möjligt. Meddela kansliet vid anmälan. Om spelare som är 70+ 
väljer att gå fram ett tee (där det är möjligt) ändras också dennes spelhandicap. 

Vid frågor, kontakta Adrian Södergård, e-post tk@golfclub.ax eller Petra Larsson,  
e-post petra@golfclub.ax, tfn 41 500. 

 

Välkomna med er anmälan. Sista datum för anmälan är den 3 april. Anmäl till info@golfclub.ax  
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