Information om klassindelningen för Seniortouren (fem bästa)
vid Umeå GK säsongen 2022
Seniortouren spelas säsongen 2022 i en damklass och två herrklasser.
Damklassen: exakt hcp 0 - 36,0
Herrar A-klass: exakt hcp 0 - 22,5
Herrar B-klass: exakt hcp 22,6 - 36,0

För herrarnas del är det viktigt att komma ihåg är att man inte byter klass under säsongens tour. Dvs
om du höjer eller sänker dig under en tävling så att du enligt klassgränserna hamnar i en ny klass,
kvarstår du ändå i den klass du började. Om så blir fallet, glöm inte att vid anmälan välja den
ursprungliga klassen! För att göra det tydligt kommer här några exempel:
Ex 1) En spelare börjar säsongen med exakt hcp 22,0 och spelar således i A-klassen. På den första
tävlingen höjer han sitt exakta hcp till 22,6 och skulle därmed, tänker man kanske, ta plats i Bklassen. MEN, så fungerar det inte! Han fortsätter i A-klassen, och spelar då på A- klassens högsta
exakta hcp som är 22,5. På nästa tourtävling spelar han således på ett lägre exakt hcp än han i
verkligheten har.
Ex 2) En spelare som sänker sig under sin klassgräns spelar dock på sitt nya exakta hcp trots att det
ligger under den stipulerade minimumgränsen för klassen. Dvs, om en manlig spelare i B-klassen
sänker sig från 23,0 i exakt hcp till 22,4 spelar han på detta hcp trots att klassgränsen är 22,5.
Ologiskt, men rimligt!
Ex 3) Alla spelare, i såväl Damklassen som i herrarnas B-klass, som har över 36 i exakt hcp är förstås
hjärtligt välkomna att spela i seniortouren, men de spelar alla tävlingar som om de hade 36,0 i exakt
hcp, dvs klassens högsta exakta hcp, oavsett om de har 37 eller 50 i exakt hcp. Men blir det då inte
svårt för en +36-handicappare att sänka sig? Nej, dennes resultat när det gäller exakt hcp räknas som
vilken runda som helst, det är bara i seniortourtävlingen SHCP:en reduceras. Det som kommer att
registreras i ”Min golf” som handicapgrundande, är spelarens faktiska resultat!
Hoppas det blev tydligt!
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