
 
 

Regler för Club 60 Rydö GK 2022. 
 
 * Alla medlemmar som under året fyller 60 år eller äldre är välkomna att spela på Måndagar. 
 
* Starttid för 18 hålsspelarna och 9 hålsspelarna: se Club 60 starttider på Rydö GK hemsida Tiderna kan ändras. 

Kom i god tid före lottningen 
 
* Startavgift är 20:-, vilket utgör förstärkning vid höstens avslutningsgolf. Betalas med Swish till 0702 166691 eller 

till konto i SEB 5101 0248995.      
 
* Två golfvärdar har hand om start enl. en lista uppsatt på Club 60 s anslagstavla. 
 
* Deltagare fyller i scorekort och markerar om man ämnar spela 9 el. 18 hål. Viktigt att officiellt hcp och rätt spel- 
   hcp noteras. Speldatum skall noteras på scorekortet.  Om någon herre spelar från röd tee så noteras det på 
   scorekortet. 
 
* När vi kommer tillbaka efter ronden så finns listan med ert namn i greenfeerummet och ni noterar där ert      

resultat. Ingen inlämning av scorekort. 

* Golfvärdarna lottar bollsammansättning. 

* 3-bollar går ut före 4-bollar. Dagens golfvärdar blandar de som spelar 9 hål med de som 
spelar 18 hål. Alltså 3 st som spelar 18 hål och 1 st som spelar 9 hål. Efter hål 9 fortsäter   3-bollen att 
spela färdigt sin runda. Scorekortet ska signeras för den som spelat färdigt sina 9 hål av en markör. 

 
* Startar man som ”9- hålare” skall resultatet räknas som att man spelat 9 hål, även om man spelat 18 hål. 

Detsamma gäller för de som anmält att spela 18 hål, då skall resultatet räknas på 18 hål. 
Om man av någon anledning bryter och betalat sina 20 kr, skall man notera detta på listan, så man får 
tillgodoräkna sig närvaron för den dagen. 

 
* Antalet segrar på 9 hål resp. 18 hål i dam resp. herrklassen summeras vid säsongens slut. 
 
* Vid avslutningsgolfen till hösten delas pris ut till bästa dam och herr under säsongen. 
 
* Pris delas också ut till de som deltagit flest gånger under året. 

* För att få del av subventionerat pris vid årsavslutningen krävs att man spelat vid minst 10 tillfällen i Club 60 under året. Har 
man spelat 5-9 ggr får man betala 100 - utöver subventionerat pris. Har man spelat mindre än   5 ggr betalar man fullt pris. 


