
  

Deltagande i Nolhottetävlingar   
För deltagande i Nolhottetävlingar gäller.   

- Spelare skall vara medlem i någon av klubbarna Strömstad GK, Mjölkeröd GK, Fjällbacka GK, 

Sotenäs GK eller Torreby GK.   

- Spelare skall ha handikapp 36,0 eller lägre.   

- Herrar skall vara 60 år eller äldre och damer 55 år eller äldre. (Gäller det år spelaren fyller 60 

respektive 55 år).   

  

Tävlingsdagar   
Tävlingsdagar för kommande spelår fastställs vid seriesammanträde i samband med avslutande 

Nolhottetävling för året.   

Därvid skall tre tävlingar inplaneras före 15. juni och två tävlingar efter 15. augusti.   

Speldagar är Tisdagar eller eventuellt Onsdagar. Starttid bestämmer arrangerande klubb. 

Mellanrum mellan speldagar är 14 dagar.  Fastställda tävlingsdagar skall snarast efter 

seriesammanträde, genom ordföranden i respektive klubbs Nolhottekommitté, meddelas 

ordföranden i klubbens tävlingskommitté  samt klubbdirektören (motsv).   

Seriekommitténs ordförande meddelar ordföranden i tävlingskommittén i BohuslänDals GF.   

  

Greenfee   
Greenfee är 150:-   

  

Startavgift   
Startavgiften är 50:- och fördelas med 40:- till arrangerande Nolhottekommitté och 10:- till 

seriekommittén.   

  

Ansvar för Nolhottetävling   
Ordföranden i respektive klubbs Nolhottekommitté är tävlingsledare. Nolhottekommittén 

svarar för genomförande av sin egen tävling liksom rapportering av resultat till övriga 

deltagande klubbar och seriekommittén.   

  

Tävlingsform   
De enskilda nolhottetävlingarna liksom nolhotteserien spelas som slaggolf netto.  Vid 

korandet av individuell Nolhottemästare gäller dock slaggolf brutto   

  

Utslag från tee   
Damer spelar från röd tee. Herrar spelar från gul tee.   

Avsteg medges för herrar som fyllt 75 år. För dessa medges spel från röd tee.                             

Angivet önskemål måste dock anges på anmälningslistan. Den som valt röd tee får därefter inte 

ändra tillbaka till gul tee under pågående serie.   

 
 

  

   

Ge seniorspelande golfare i Norra Bohuslän möjlighet till:   
  

  

  ökad stimulans genom tävling   



Herre som spelar från röd tee deltar inte i tävling ” slaggolf brutto ”.   

  

Handikappgränser   
Klass A ( både herrar och damer ) Hcp 0 – 19,9   

Klass B ( ” ” ) Hcp 20,0 – 36,0   

Anmälan till tävling   

Anmälan till Nolhottetävling sker på anmälningslistor för klass A respektive klass B.  

Antal spelare i klass A och B får normalt uppgå till högst 24 per klubb. Arrangerande klubb har dock 

möjlighet att ha 5 reserver med i den egna tävlingen. Spelarnas Golf-ID skall vara med i anmälan.  

Anmälningslistorna, textade eller datorutskrivna, sänds till arrangerande klubb per mail senast 

tisdag kl 1200 veckan före tävling.   

Ansvar härför åvilar klubbens Nolhottekommitté.   

  

Startlista   
Arrangerande klubbs Nolhottekommitté ansvarar för att startlista sänds per mail till deltagande 

klubbar så att startlistan är framme senast torsdag kl 1200 veckan före tävling.  

Starttid går samtidigt ut till alla deltagare per mail.  

  

Beräkning av resultat   
För att göra resultatsammanställningsarbetet rimligt bygger serien på att de 15 främsta spelarna i 

varje klass erhåller platspoäng. Den spelare som är bäst i klassen erhåller 15 platspoäng, den 

därnäst 14 platspoäng osv.   

Platspoängmodellen används även för lag varvid segrande lag erhåller 5 platspoäng, lag därnäst 4 

platspoäng osv.   

  

Klass A och B   
Placering bestäms av uppnått resultat i respektive klass, dvs antal slag netto.   

Vid lika antal slag rangordnas spelarna efter SHC ( tilldelade slag). Skulle även detta vara lika 

rangordnas enligt matematiska metoden.   

  

Lag   
Placering bestäms av det sammanlagda resultatet (slag netto) för de tre bästa spelarna i klass A och 

de tre bästa i klass B från respektive klubb.   

Vid lika antal slag rangordnas lagen efter summan (lägsta) av respektive lags sammanlagda  

spelhandikapp.   

  

 

Bruttoresultat   
Placering bestäms av uppnått resultat brutto oavsett klass.   

Vid lika resultat rangordnas enligt matematiska metoden. Herrar som spelar från röd tee deltar inte 

i bruttotävlingen.   

  

Resultatlistor 
Resultatlistor från Nolhottetävling sänds med mail till övriga deltagande klubbar dagen efter 

genomförd tävling.   

Ansvar för att så sker har respektive klubbs Nolhottekommitté.   

Listorna skall omfatta de 15 bästa spelarna i klass A, klass B, och Brutto samt samtliga klubblag i 

lagtävlingen. 

                             



Priser vid Nolhottetävling   
Tävlingspriser utdelas enligt bestämmande av Nolhottekommittén i arrangerande klubb. Någon                        

likriktning mellan klubbar krävs inte.   

                                                                                                                                                                                                                                                                

Det är dock praxis att priser utdelats till:      

- segraren i bruttoklassen.                                           

- ett antal spelare i klass A och B (antal bestäms av arrangerande klubb)   

- varje deltagare i segrande lag   

- spelare som placerat sej skall ha sitt pris även om de inte är kvar vid Prisutdelningen.  

  

 Bestämmelser för Nolhotteserien   
  

Ansvar   
Ordföranden i seriekommittén tillsammans med övriga i kommittén svarar för:   

- att serieresultaten i de olika klasserna sammanställs kontinuerligt   

- handhavande av seriens ekonomi   

- anskaffning av seriepriser (graverade) och vid behov nytt vandringspris   

- ledande av seriesammanträde i samband med sista serietävling   

- att speldagar snarast efter sammanträdet skriftligen meddelas ordföranden i tävlingskommittén i 

Bohus Dals Golfförbund.   

  

I seriespelet tävlas om att bli:   

- Bästa herre i klass A och Bästa dam i klass A.   

- Bästa herre i klass B och Bästa dam i klass B   

- Segrande lag och få inteckning i vandringspriset   

- Bäste bruttospelare och därmed Nolhottemästare   

  

Resultatberäkning för serien i klass A   

Resultaten sammanställs av seriekommittén varvid spelarnas platspoäng från tävlingarna adderas.  

Spelare får härvid räkna sina 3 bästa resultat från de 5 tävlingarna i serien.   

Den herre respektive dam som därvid uppnår högsta sammanlagda platspoäng (på max  3 

tävlingar) koras till klassens bästa herre respektive dam.   

Vid lika antal platspoäng rangordnas efter bästa resultat vid sista tävlingen, därefter näst sista 

tävlingen osv.   

Resultatberäkning för serien i klass B  Samma som för klass A.   

  

Resultatberäkning i serien för lag   

Segrande lag i serien är det lag som sammanlagt för de 5 tävlingarna har det högsta antalet 

platspoäng när alla tävlingarna räknats.   

Vid lika antal platspoäng har det lag segrat som har flest antal segrar (dvs 5-poängare). Är antalet 

segrar lika avgör det bästa resultatet i avslutande tävling.   

  

 

 

Resultatberäkning i serien för bruttotävlingen   

Endast en segrare utses, herre eller dam. Segrare och tillika Nolhottemästare är den herre eller dam 

som nått högsta sammanlagda platspoäng i bruttotävlingen på max 3 tävlingar.   

Vid lika antal platspoäng har den spelare segrat som har bästa resultat i avslutande tävling, därnäst 

näst sista tävling osv.   

Herre som spelar från röd tee deltar inte i bruttotävlingen.   



  

Priser i serien   

I samband med avslutande tävling utdelas, utöver priser för själva tävlingen, två graverade priser 

för seriespelet + Priser till Bästa Dam Klass A och B + Priser till Bästa Herre Klass A och B.  Priserna 

är valfria och (beslutas) anskaffas genom seriekommitténs försorg.   

Graverade statyetter;  
NOLHOTTESERIEN SEGRANDE LAG   
NOLHOTTEMÄSTARE  

   

Prisutdelningen inleds traditionellt med att priset till Nolhottemästaren utdelas först.  Därutöver 

utdelas Nolhotteseriens vandringspris till den klubb som segrat i årets lagtävling och därmed 

fått en inteckning. Den klubb som först får tre inteckningar erövrar vandringspriset för alltid. 

Nytt vandringspris skall därvid anskaffas av seriekommittén.  


