Motions ställare: Ola Nissen

Motion 2018-09-16 (uppdaterad)
Använda ndet av röd tee har blivit alltmer utbrett bland Fredax-golfarna. Normalt sett kommer röd
tee i spel från 75 års ålder, men många har upptäckt att det blir en annan dimension i spelet när man
slå r ut från röd, och tycker att spelet blir roligare.
Eftersom spelhandicap beräknas från vilken tee man spelar, så är den enskilda tävlingen ”justerad” i
så mån att man tappar ett antal slag om man stiger fram, och därmed är tvingad att slå färre slag för
att uppnå samma nettoresultat som från gul tee.
Förutom Fredax-tävlingarna har vi också TiT (tävlingar-i-tävlingen), Challenge samt Eclectic-tävlingen.
Resultatet i Challenge-tävlingen baseras också på ditt nettoresultat, dvs. det påverkas av ditt
spelhandicap och det antal slag du får.
Men… i Eclectic-tävlingen noterar du ditt brutto-resultat. Ditt spelhandicap påverkar inte din
uppsatta score. För att möjliggöra tävling på ”lika” villkor, så justeras spelarens resultat med 75% av
genoms nittet av sitt exakta handicap man haft när man satte upp resultatet. Så har det varit
åtminstone så sent tillbaka som 2004.
Detta får som konsekvens, att genom att flytta fram till röd tee så kan man troligen sätta upp
”bättre” bruttoscore genom att hålen blir ”enklare” – man tappar ju trots att ett antal slag i
spelhandicap – samtidigt som man behåller sitt exakta handicap vid resultatberäkningen.

Förslag 1: Istället för exakt handicap, använd spelhandicap för att jus tera slutresultatet. Genom
automa tisering av resultatrapporteringen som genomfördes till 2018 års säsong kan ändringen
genomföra s utan att den egentligen påverkar vad spelaren behöver föra upp – liksom idag behöver
han bara skriva upp sitt bruttoresultat på de hål som han vill sätta upp vid respektive tillfälle, och
sedan hämtas datum och spelhandicap med automatik i samband med införandet av detta i
resultatlistan av tävlingsledningen.

Förslag 2, givet förslag 1 antas: Vi tillå ter fritt val av tee per Fredax-omgång. Tidigare har vi varit
tvingade att vid vår första start i Fredax att välja om man vill spela från gul eller röd tee. Med ovan
nämnda ändring i förslag 1, ser jag inga hinder egentligen att man kan få välja vilken tee man vill
spela ifrån från gång till gång.
Observera dock att det kan finnas andra skäl till begränsningen som jag inte har koll på, varför jag
gärna ser en diskussion kring förslag 2.

