
Hej alla Herrgolfare! 
 
Utöver Finalspelet är det nu bara tre tävlingar kvar samt utflykten 30 september till Falkenberg. I 
skrivande stund är det drygt 25 anmälda men det finns platser kvar och sista anmälningsdag är 
förlängd så man kan anmäla sig senast söndag 25 september. Mer info kring detta finns nu som 
nyhet på klubbens hemsida. 
 
Herrgolfens Finalspel den 8 oktober 
I stället för en vanlig 18-hålstävling spelar vi i år först ett matchspel över 9 hål där segrarna går 
vidare till Shoot-Out spel. De som blir kvalificerade till matchspelet är de 10 bästa från A-klassen + de 
10 bästa från B-klassen. De bildar ”Gula gruppen”.  Från C-klassen blir de 20 bästa kvalificerade och 
bildar  ”Röda gruppen”. 
Det som ligger till grund för uttagningen är OOM-resultaten som man hittar på Min Golf. Resultaten 
uppdateras i Min Golf efter varje tävling på Gamla banan. Vinnaren i en tävling får 12 poäng, tvåan 
10 poäng, trean 9 poäng osv. Alla fr o m 10.e plats får 1 poäng. Det är totalen från de 10 bästa 
tävlingarna som summeras.  
 
Klassvisa OOM-resultat efter den 7 september hittar du också i bifogade fil. Resultaten från Min Golf 
har här justerats då ett par spelare bytt klass under året och samlat betydelsefulla poäng i båda 
klasserna vilket de får tillgodoräkna sig. 
 
Mycket kan hända med OOM-ställningen de sista tre tävlingarna. T ex kan spelare som endast spelat 
en enda tävling hittills med maximalt flyt få ytterligare 36 poäng och ha chans till finaldeltagande! 
 
Matchspelet på finaldagen 
I Gula gruppen möter ettan från A-klassen den 10.e placerade i A-klassen, tvåan möter den 9.e 
placerade osv. På samma sätt möts spelarna från B-klassen. Man spelar i 4-bollar från gul tee. När 
sista boll i Gula gruppen gått ut börjar Röda gruppen sina matcher. Ettan i C-klassen möter den 20.e-
placerade, tvåan den 19.e-placerade osv. Här gäller röd tee. När matchspelet är klart återstår 10 
vinnare i respektive grupp. I matchspelet gäller slagspel med handicap. 
 
Shoot-Out 
Vi spelar finalspelet på Nya banan och efter en liten paus samlas alla 10 från ”Gula gruppen” på 
första tee och alla slår ut. Nu gäller scratchspel och den med flest antal slag på hålet åker ut. På hål 2 
blir det då nio spelare som slår ut och när man slutligen kommer till nionde hålet är det bara två 
nervösa spelare kvar.  
Vid flera spelare med samma sämsta resultat på ett hål gäller att komma närmast hål med en chipp 
eller putt. Detta gäller även i matchspelet om matchen är oavgjord efter nio hål. 
På samma sätt spelar ”Röda gruppen” Shoot-Out. 
 
Tidplan 8 oktober 
Första bollen i Gula gruppen slår ut kl 09.00 och första bollen i Röda gruppen kl 09.50. 
Shoot-Out Gul grupp beräknas till 12.00 och Röd grupp c:a 12.50. 
Prisutdelningar för Finalspelet och Årets tre sista tävlingar plus Årets golfare respektive klass samt 
Eclectic Brutto och Netto sker uppdelat i två omgångar. 
För A- och B-klasserna beräknas prisutdelningen ske ca 16.30 och C-klassen ca 17.00. 
Mer info kommer efter varje tävling. Frågor: Mejla hamraherrar@gmail.com 
 
Bild från prisdelninngen 14 september 



 
 
Med herrliga hälsningar 
Herrkommittén 


