
 

  Tävlingsregler för Grå Pantrar år 2021 
 
      Allmänt gäller dessa regler så länge det råder Coronarestriktioner: 
 
Alla som fyller 60 år, eller mera, under tävlingsåret får delta. 
Startavgiften är 50: - 
Om inte annat anges är spelformen slaggolf, i två klasser, A (hcp – 20,0) och B (hcp 20,1 - ) 
 
Tävlingsdag är torsdag och anmälan görs på nätet eller kansliet senast kl.12.00 dagen innan och 
lottning görs av kansliet under samma eftermiddag. Valfri tee som måste anges vid anmälan. 
Fösta start är kl. 09.00 på hål 1 och hål 10 och tidsmellanrum mellan bollarna är 10 minuter.  
 
 
 
Veckopriser i A- resp. B-klassen: 
 
  1:a pris   150: - 
  2:a pris   120: -  vid lägst  11 deltagare 
  3:e pris   100: - ”         16 ” 
 4:e pris   100: - ”         21 ” 
 5:e pris 100:- ” 26 ” 
 6:e pris  70:- ” 31 ” 
 7:e pris  70:- ” 36 ” 
 8:e pris  70:- ” 41 ” 
  
 
Ingen gemensam prisutdelning efter tävling kan hållas. Veckopristagarna får sina respektive priser vid 
nästa tävlingstillfälle.  
 
Den spelare som gjort en hole-in-one får ett presentkort på 250 kr.  
 

Säsongspriser: 
 
Slutsegrare för året blir den som har bästa sammanlagda resultatet i 7 tävlingar. Om två eller flera 
spelare har samma slutresultat för vinst utses vinnaren genom särspel vid avslutningsomgången. 
   
Tävlingar som ingår i säsongstävlingen är endast våra ordinarie GP-tävlingar. 
 
De bästa i säsongtävlingen ha r följande priser att hämta: 
 
1: a    800:-  2: a    700:-  3: a    600:-               4: a    500:- 
5: a    400:-   6: a    300:-                             7: a    250:-           8: a    200:- 
9: a    150:-                       10: a    100:- 
 
Segraren erhåller dessutom inteckning i det stående vandringspriset samt en liten pokal som får 
behållas.   
 
(Till slutspel med Gamla Grabbar går de 6 spelare som uppnått bäst resultat i tre av fem tävlingar 
med gamla Grabbar Sydväst.) 
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