
 
Förhållningsorder under MÄSTARMÖTE 2022. 
 
NAMN: 
HCP:  SPELHCP 
 
Tävlingen äger rum på La Marquesa söndagen den 3 april klockan 15.00. 
 
Alla herrar spelar från gul platta, damer från röd platta. 
Vid utslag från fel utslagspunkt utgår ingen plikt (gör om och gör rätt!) 
Efter att alla slagit ut går alla så skyndsamt som möjligt och ställer sig vid sin boll, 
utan att stå i vägen för andra spelare som ska slå tidigare. Förbered er för nästa 
slag. Tävlingsledningen avgör vem som står i tur att slå nästa slag. 
 
Lägesförbättring får ej ske. Bollen ska spelas som den ligger. 
Den fastställda tidsgränsen för ett slag är 40 sekunder, oavsett varifrån slaget slås. 
Tiden räknas ifrån det att spelaren bedöms kunna spela bollen. 
På green puttar den som är närmast hål först och avslutar sin boll i hål innan 
näste spelare puttar. 
De som direkt sägs vara kvalificerade att spela vidare går till nästa tee och slår ut 
och väntar sen på de övriga. Övriga stannar kvar vid greenen för att efter hålet är 
färdigspelat vara beredda på särspel. 
Respektera andra spelare med tystnad inför varje slag och gå aldrig framför den 
spelare som är i tur att slå nästa slag. 
Vi spelar hål 1,2,3,5,6,7,8 och avslutar med hål 4.  
Utslagning kommer att ske med början på hål 1. Vid lika, utslagning genom 
chippar, puttar, bunkerslag m.m. Vad som gäller meddelas av tävlingsledningen allt 
eftersom. 
När vi kommer till hål 4 skall endast 2 spelare vara kvar. Då är klockan ca 19.30. 
Vid lika efter 4:an spelas hålet om tills vi har en segrare. 200 euro rikare! 
Prisutdelning sker måndagen den 4 april i samband med ordinarie tävling. 
 
Dagens funktionärer på banan är:  
Tävlingsledare Lennart Eriksson 
Protokollförare:  Sune Carlsson & Gunvor Carlsson 
Incheckning: Inger Hertzell Dieckhoff 
Linjemän: Jerry Ek & Ulf Wallin 
Eva Petersson & Britt-Marie Andersson ansvarar för gatuköket som bjuder på korv 
och dricka Mellan hål 3 och 4. 
När spelare och funktionärer passerat erbjuds även publiken korv o dricka. 
 
Lycka till och ha en trevlig dag på banan. 
 
Tävlingsledningen 


