
Statuterna för OmKullslaget mellan Dalaklubbarnas kullor.  

Spelas om en stor häst som ständigt är vandrande. 

Spelades första gången 1985 

 

Uppdaterad 2015 

 
§1 

Uttagning sker under säsongen på respektive klubb. Tävlingen är öppen för damer från 

18 år, (året man fyller) som har ett exakt tävlingshandicap - EGA 

 

§2 

I den grupp där man befinner sig när första uttagningen sker, spelar man även finalen i, 

men med det nya nya handicapet. A-, B- och C-grupperna fördelas enligt följande: 

A 0-20,5 

B 20,6-28,5 

C 28,6-36+ 

 

Tillägg: Kullor med handicap 36+ spelar uttagningen från sin respektive tee. Vid finalen 

spelar de från röd tee (eller motsvarande) med handicap 36. 

Tillkommer: slopen som är olika bana till bana. 

 

Spelregler i finalen: sex spelare från vardera klubb enligt följande:  

Två A-spelare, två B-spelare, två C-spelare.  

Spelformen är Foursome och lagen bildas enligt följande:  

En A-spelare och en B-spelare bildar lag, en A-spelare och en C-spelare bildar lag, en B-

spelare och en C-spelare bildar lag.  

Respektive klubb sätter ihop och anmäler lagen. 

 

Vid sjukdom eller förhinder får spelare ersättas av annan spelare efter överenskommelse 

med tävlingsledningen.  

Följande förutsättningar gäller: I första hand ersätts A- spelare med A- spelare, B- 

spelare med B spelare och C- spelare med C- spelare. 

Fattas en A- spelare går lägsta B- spelare ner och spelar på högsta A hcp (20,5) 

Fattas en B- spelare går lägsta C- spelare ner och spelar på högsta B hcp ( 28,5) 

Fattas en C- spelare går högsta B- spelare upp och spelar på sitt B hcp 

 

§3 

Finalen går i september (om möjligt första helgen lördag eller söndag) varje år. Vi 

alternerar i bokstavsordning. 

 

§4 

Vandringspriset är ständigt vandrande. Den röda dalahästen kan få föl när den första är 

fullskriven.  

 

§5 

Finalanordnande klubb bekostar ett litet minnespris till vinnande lags deltagare och 

underrättar var finalen går nästa år. 

 

§6 

Respektive klubb avgör om de står för ev kostnader för spelarna i samband med finalen.  

 

§7 

Ingen startavgift ska betalas, endast tävlingsgreenfee. 


