
 

 

 

 

 

 

 

Smålands Damtour 2023 

 

 

Tävlingsprogram 

Norra : Ryfors GK 14 maj,  Vetlanda GK 17 juni,  Hook GK 27 augusti. 

Västra : Lanna GK 13 maj, Värnamo GK 17 juni,  Alvesta GK 27 augusti. 

Östra: Saxnäs GK 14 maj, Tobo GK 17 juni,  Nybro GK 26 augusti. 
 

 

Distriktsfinal: Älmhult GK 10 september. 
 

 

 

Tävlingen spelas enligt SGFs generella tävlingsregler 

Poängberäkn: 1:a plats 12p, 2:a 9p……10:a 1p. 

Deltagare:            seniordamer födda senast -03 

Klasser:               A- klass: hcp 0 - 18,9 

B- klass: hcp 19,0 - 24,9 

C- klass: hcp 25,0 – 36,0                  högsta hcp : 36 
 

 

Spelform:             Slaggolf (+5) i samtliga klasser 

                              

Regioner: 

 

Norra gruppen:  

Ryfors GK, Jönköping GK, A6 GK, Skinnarebo G & CC, Sand G &CC, 

Gränna GK, Eksjö GK, Wiredaholm G &CC, Tranås GK, Nässjö GK,  

Vetlanda GK, Hooks GK, Visingsö GK. 
 



 

Västra gruppen: 

Värnamo GK, Reftele GK, Lanna GK, Växjö GK, Glasriket GK, Lagan GK, 

Älmhult GK, Alvesta GK, Ramkvilla GK, Uppvidinge GK, Götaström GK, 

Isaberg GK. 

 

Östra gruppen: 

Emmaboda GK, Möre GK, Nybro GK, Kalmar GK, Mönsterås GK,  

Oskarshamn GK, Vimmerby GK, Tobo GK, Västervik GK, Lysingsbadet GK, 

Loftahammar GK, Saxnäs GK, Ekerum GK, Böda Sand GK, Byxelkrok GK, 

Ölands GK. 

 
 
 

 

Tävlingsledning:          Arrangerande klubb. 
 

 

Inbjudan:                       Skickar arrangerande klubb minst 2 veckor 

före tävlingsdagen. 
 

 

Anmälan:                       Deltagare anmäler sig själva till 

arrangörsklubben (via GIT) senast 1 vecka innan 

tävlingsdagen. 

Vid överanmälan gäller anmälningsordning. 

Rekommenderad starttid första start ca 11.00.  
 

 

Avgift:  300 kr (200 kr greenfee + 100 kr tävlingsavgift). Hela avgiften går till 

arrangerande klubb.                                                                            

 

  Finalspel gratis. 
 

 

Priser: Arrangerande klubb erhåller från Smålands GF 2 000 kronor som 

ska gå till priser till 1:an, 2:an och 3:an i varje klass. Prisutdelning sker efter 

varje klass. 
 

 

Tävlingsresultat:  Efter slutförd tävling registreras resultatet i GIT som; 

Smålands Damtour norra, västra eller östra (gruppen) deltävling 1, 2 

eller 3 (tävlingsomgång). 
 

 



Deltävlingarnas resultat läggs ut på Min golf via GIT. 

Poängresultaten läggs ut på Smålands GF:s hemsida. 
 

 

Frågor: kontakta Annika Persson    annika.p.kalmar@gmail.com tel:073-6576288 
 

 

Tävlingen genomförs med ett grundspel uppdelat i tre regioner i Småland. 

Genom Order-of-Merit samlar man poäng i tre deltävlingar i varje region. 

De två bästa resultaten räknas. Deltagare spelar i den hcp-klass man tillhör 

vid respektive tävlingsomgång. De 75 bästa damerna går vidare till 

distriktsfinalen. Deltagarantalet i deltävlingarna avgör hur många från 

respektive klass och grupp som går till final. I finalen vinner 9 spelare att 

spela Landskapsmatch mot Blekinge och 7 spelare att åka på Golfhelg. 

Deltagarna tas ut procentuellt från varje klass utifrån antalet deltagare i 

finalen. Vinsten består av tävling, boende, greenfee, middag, frukost.  

 

  

 

Lokala regler  

Grundspel: Klubbens lokala regler och eventuella tillfälliga lokala regler gäller 

Finalspel: Lokala regler skrivs av domare tillsammans med arrangerande klubb. 
 

Tillägg till klubbens lokala regler 

Nedanstående lokala regler gäller vid grundspelet och upphäver eventuella 

motstridiga regler i klubbens lokala regler. 

  

Transportmedel 

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av 

motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare 

tillåtits av tävlingsledningen.  

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid 

rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel. 

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda 

transportmedel. 

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för 

varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två 

hål läggs plikten på nästa hål. 

 

Avbryta spelet 

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en 

lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler 

tel:073-6576288


(upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att 

signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b. 

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla 

övningsområden också stängda. 

 

Tävlingsvillkor 

Grundspel: Nedanstående tävlingsvillkor gäller och upphäver alla andra 

tävlingsvillkor på klubben. 

Finalspel: Tävlingsvillkor skrivs av domare tillsammans med arrangerande 

klubb. 

 

Avgörande vid lika resultat 

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när 

denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den 

matematiska metoden särskiljning sker lottning. 

 

 


