
Checklista för KM slagtävling 
Förutom den vanliga checklistan som skall användas för tävlingar på Partille GK, finns även denna 
checklista speciellt framtagen för KM slagtävling. 

Antal ronder 

D70 och H70 spelar 18 hål onsdag plus 18 hål torsdag, H80 spelar 18 hål torsdag. 
Alla övriga klasser spelar 18 hål lördag plus 18 hål söndag. 

Allmänt 

Inga efteranmälningar tillåts. 
Ingen egen begäran om starttid kan göras. 
Tävlingsledare får inte spela tävlingen. 
Spelare som är under 13 år och spelar på dispens spelar endast i pojk- respektive flickklass 
Om spelaren vill använda golfbil gäller de regler som står i Allmänna tävlingsbestämmelser 
 

Indelning i klasser 

KM spelas i följande klasser där åldersklasser som spelar lördag/söndag även ingår i respektive Dam 
och Herrklass 

• Herrar Garanterat 66 deltagare i klassen 

• Damer Garanterat 30 deltagare i klassen 

• Åldersklasserna Pojkar, H25, H40, H50 och H60 med garanterat 6 deltagare per klass 

• Åldersklasserna Flickor, D25, D50 och D60 med garanterat 6 deltagare per klass. 

• Åldersklasserna D70, H70 och H80 max 48 deltagare tillsammans. 

• Vid överanmälning ges spelare med lägsta exakta hcp förtur till deltagande.  

• Om mer än garanterat antal herrar respektive damer är anmälda och totalt antalet spelare 
inte överstiger 96, är det upp till tävlingsledningen att bestämma hur många utöver det 
garanterade antalet som får spela. 

 

Multiklasser för spel lördag/söndag 

Vid anmälan skall spelarna ange åldersklassen som huvudklass och Dam respektive Herrklass som 

tilläggs klass. Det är inte alltid som detta görs, därför skall man innan lottning kontrollera multiklasser 

i GIT. Damer respektive Herrar med ålder 22 – 24 har Dam/Herrklass som huvudklass och ingen 

åldersklass.  

 
  



Lottning för helgen 

Innan lottningen kontrolleras att det är minst 5 deltagare i varje klass. Är så inte fallet kan man spela i 
en lägre åldersklass eller om det är KM för lördag/söndag  kan man spela Dam/Herrklass utan att 
delta i någon åldersklass. Vid anmälan så har spelaren svarat om hen vill spela i en lägre åldersklass 
om det inte är minst 5 anmälda i sin åldersklass. Kontrollera per spelare vad hen önskar. 
Startordningen sker klassvis i fallande HCP ordning. Ordningen på klasserna bestäms av TK för varje 
år.  
Lottning inför helgen sker med ingen mall och följande inställningar:  

• Gruppering per: Klass 

• Blandade grupper: Nej 

• Alternera mellan grupper:  Nej 

• Sortera efter: Handicap 

• Sorteringsordning: Fallande 
 

 

Efter lottningen justeras så att ev två bollar undviks i största möjliga grad. Hänsyn skall tas, i så stor 

utsträckning som möjligt, att spelarna i bollen har närliggande HCP. Glöm ej att ändra startförbudet 

efter lottningen, 30 minuter efter sista starttid på lördag respektive söndag 

 
 
  



Rond 2: Seedning med resultatet från dag ett, klassvis sämst – bäst.  Innan lottningen så ändrar man i 
multiklass för de nio bästa damerna respektive herrar till Dam/Herr huvudklass. 

  
Redigera startlistan så att de bästa nio Damer och Herrar går ut växelvis från slutet, med bästa herr 
bollen sist, bästa dambollen näst sist osv. Övriga spelar i samma klassordning som rond 1 med 
resultaten från rond 1, där de bästa i rond 1 går ut sist i sin klass. Eftersom de nio bästa damer/herrar 
flyttas så måste även övriga bollar justeras så att de klassvis går ut efter resultatet från första dagen. 
 

Lottning för onsdag/torsdag 

Sker enligt samma mall som för helgen, på onsdagen spelar H70 först följt av D70 

Rond 2: Seedning från resultat, klassvis sämst – bäst, i följande ordning H70, D70, H80 (Rond 1), 

växelvis från slutet.  

Innan tävlingsdagen 

Kontrollera att medaljerna finns för respektive klass. Beställning har skett av ansvarig i TK. 
Blommor till segraren i varje klass; beställs via receptionen hos Sponsor eller annan som klubbchefen 
anvisar. Blommar endast till vinnaren i varje klass.  
 

Tävlingsdagen 

Om mycket regn dagen/natten innan tas beslut om Lägesförbättring skall användas. I så fall 
lägesförbättring en klubblängd. Mall finns på hemsidan under tävlingar och material tävlingsledare. 
Förutom scorekort skall även flaggplacering och spelschema delas ut till spelarna. Startlista läggs ut 
vid kiosken på 9,5 för att spelaren skall skriva sitt resultat på listan efter 9 hål.  TV’n används för 
resultatinformation. Inmatning av resultat görs så att de nio första hålen visar det resultat som är 
noterat. Efter 18 hål matas de riktiga resultaten in per hål.  Efter varje omgång skall justering av HCP 
göras i GIT. 



Om det är delad första plats skall särspel tillämpas, i första hand på hål 17 och 18. Tävlingsledningen 
kan om det underlättar byta till hål 1 och 2. För övriga placeringar gäller den matematiska metoden 
vid lika resultat. 
Resultatlistan som skall tas fram för KM är ackumulerade ronder. 
 
För de klasser som avslutas på söndagen sker prisutdelning på söndagen när alla klasser spelat 
färdigt. 
För de klasser som avslutas på torsdagen sker prisutdelning på torsdagen när alla klasser spelat 
färdigt. 
Om GGF bjuder in så får KM mästarna för Herrar och Damer vid prisutdelningen varsin inbjudan till 
ett mästarmöte i Distriktet. 


