
 
TSM-Golf 2022. 

Med reservation för Covid 19 restriktioner. 
 

 
 Allmänt 

• Du måste vara medlem i TSM och betalt aktivitetsavgiften för golfen. 

• Du måste vara medlem i en golfklubb och ha grönt kort. 

• Tävling varannan vecka med start i april, avslutning i sep. Totalt 14 
spelomgångar.  

• Vid varje tävlingstillfälle betalar Du en start-tävlingsavgift, som är 
obligatoriska (gäller även spel på hemmaklubben och ”vän klubbar”) 

• Är du medlem i en golfklubb som inte är med i ”Sydpolen” har du en 
något högre startavgift. 

• Startavgiften inkluderar morgonfika, greenfee (kanonstart) och lunch. 

• Lagtävlingar spelas från gemensam tee. 

• ”Årets Golfare” spelar herrar från gul tee och damer från röd tee.  
Herrar födda 1952 eller tidigare får spela från Röd Tee. Vald Tee 
(gul/röd) gäller hela säsongen. 

• Du får ha golfbil på TMS:s tävlingar. 

• Har Du läkarintyg (klubbintyg) där det står ”golfbil” får Du subvention på 
50kr vid hyra av golfbil. 

• Du kan ”provspela” med oss innan Du bestämmer Dig för att bli medlem. 

• Vårmöte i februari, här presenteras bland annat spelprogram - 
startavgifter  

• Höstmöte i oktober, här ”belönas” de tio bästa i Årets Golfare.  

• Du hittar information om Golfen på TSMs hemsida www.tsmmx.se 
 

Tävlingsanmälan 
• Tävlingsledaren (undertecknad) ska senast en vecka före speldatum 

skicka en deltagar-lista till golfklubben. 

• Din betalning är Din anmälan. 

• Du betalar Din start-tävlingsavgift med Swish till 123 331 43 41.  

• Anmälan är bindande efter sista betalning/anmälningsdag. 

• Får Du förhinder att delta kan Du skicka ersättare (han/hon behöver inte 
vara medlem i TSM). 

• Glöm inte att meddela avhopp och Din ersättarens golf-id till 
tävlingsledaren.   

• Din betalning gäller hela paketet med fika greenfee lunch och 
tävlingsavgift, allt är obligatorisk, det går inte att välja bort något för att 
få reducering av priset 

• Startlistan skickas ut via mail senast fredag före spel. 

• Se till att vara i god tid (minst 1-timme) innan aktuell starttid.   

• Sena återbud lämnas till Stig-Arne ”Stickan” Andersson 070–5510101  
 

Handicap, sänkning - höjning 
• Våra tävlingar är handicapgrundande.  

http://www.tsmmx.se/


ÅRETS GOLFARE 
• Vi spelar 12 omgångar.  
• Spelform slaggolf, öppen klass. 
• De 10 bästa i varje singeltävling får poäng enligt följande 12, 9, 8, 7, 6, 

5, 4, 3, 2 och 1. 
• Spelaren som får ihop flest poäng under säsongen, vinner 

vandringspriset ”Årets Golfare” 
• Presentkort till de tio bästa spelarna. 
• Särskiljningsmetod: Om två eller flera spelare hamnar på samma poäng 

så skils dessa åt enligt följande. Först räknas antalet vinster därefter 
andra platser o.s.v. 

Herberts Cup 
• Spelas på Söderslätts Golfklubb och är en av tävlingarna i Årets golfare  

• Vandringspris till vinnaren. 
 
 

Lagtävling 
• Vi spelar två lagtävlingar under säsongen. 

• Ingår inte i tävlingen Årets golfare 
• Kanonstart 
• Spel från gemensam tee. 
• Gemensam lunch/prisutdelning, lagpris. 
• Spelformerna fastställs under säsongen.  

Priser deltävlingar 
• Tävlingsavgift 20 kr. 

• Ett pris per sju deltagare. 

• Pristagarnas vinster summeras på ett dokument som finns på vår 
hemsida. 

• Efter avslutad säsong får pristagarna sina vinstpengar via swish.  

• Lagtävling: Pris till de tre bästa lagen.  

• Inga singelpriser vid lagtävling  

• Vid varje tävlingstillfälle lottas extrapriser ut med hjälp av scorekorten  

• Spelare som vunnit prispengar tas bort innan dragningen. 

• Priser till scorekortsdragningen mottages tacksamt. 
 

Om Du vill ha mer information, slå en signal eller skicka ett mail 
till Stig-Arne ”Stickan” Andersson  

 
070–5510101 

stickan4396@gmail.com 
 

mailto:stickan4396@gmail.com

