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Allmänt 
 
Klass, ålder, spelform, avgift m.m. 
 

Klass Ålder Spelform Ant. hål Tee Not. Startavgift 

Äkta makar/sambor 
Scratch 

 Slagtävling scratch foursome 18 hål Röd/gul 3 500 kr/par 

Äkta makar/sambor +100 
Scratch  

50 - Slagtävling scratch foursome 18 hål Röd/gul 3 500 kr/par 

Äkta makar/sambor 
Handicap 

 Slaggolf handicap foursome 18 hål Röd/gul 3 4 500 kr/par 

Äkta makar/sambor +100 
Handicap 

50- Slaggolf handicap foursome 18 hål Röd/gul 3 4 500 kr(par 

Damer (DMD) Scratch 12 - Slagtävling scratch 18 hål Blå 2 400 kr 

Damer Handicap 12- Slaggolf handicap 18 hål Röd  4 400 kr 

Herrar (DMH) Scratch 12 - Slagtävling scratch 18 hål Vit 2 400 kr 

Herrar Handicap 12 Slaggolf handicap 18 hål Gul 4 400 kr 

Paragolf Damer (PD) 
Scratch 

12 - Slagtävling scratch 18 hål Röd  400 kr 

Paragolf Herrar (PH) 
Scratch 

12 - Slagtävling scratch 18 hål Gul  400 kr 

Paragolf Damer (PDH) 
Handicap 

12 - Slaggolf Handicap 18 hål Röd  400 kr 

Paragolf Herrar (PHH) 
Handicap 

12 - Slaggolf Handicap 18 hål Gul  400 kr 

 
Not. 
1. Används hektometersystemet väljer arrangören den tee som anses motsvara respektive färg. 
2. Klasser som spelar blå eller vit tee. Om arrangerande klubb inte har blå eller vit tee, spelas 

tävlingen från röd respektive gul tee. 
3. Äkta makar/sambor, Äkta makar/sambor +100. Se även Äkta makar/sambor respektive Äkta 

makar/sambor +100 på sidan 4 i dessa bestämmelser. 
4. Herrar över 70 år får välja röd tee. Damer över 70 år får välja en kortare, banvärderad tee än röd 

om sådan finns. 
 
Publicering 
Dessa bestämmelser finns publicerade under Tävling på www.smalandsgolf.com 
 
Förbehåll 
Smålands Golfförbunds tävlingskommitté har rätt att göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa 
bestämmelser. 
 
Administration 
Arrangerande klubb skapar distriktsmästerskapet i GIT. Notera i tabell ovan vad klasserna heter och 
namnge tävlingen, Distriktsmästerskap Småland, följt av klass ex. ”Äkta makar/sambor” etc. För övrigt 
ansvarar Smålands Golfförbund administrativt för DM-tävlingarna gällande medaljer, introduktionskort 
m.m.  
 
 
Inbjudan 
Arrangerande klubb ska skicka inbjudan till alla klubbar i Smålands GDF senast fyra veckor före 
tävlingen. Inbjudan ska innehålla information om klasser, sista anmälningsdag, starttider, 
tävlingsledare, vilka tees som gäller.  
 
Dessutom ska inbjudan innehålla öppettider för restaurang, shop och drivingrange, information om 
inspel, kontaktpersoner, e-postadresser och telefonnummer. Inbjudan ska även innehålla information 
om vilka betalningssätt klubben erbjuder. För arrangör av PD, PH, PDH och PHH, se även Paragolf. 
 
 
 
Kopia av inbjudan skickas även till Smålands Golfförbunds tävlingskommitté 
bo.johansson@smalandsgolf.com. 

http://www.smalandsgolf.com/
mailto:bo.johansson@smalandsgolf.com
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Fritt inspel 
Alla deltagare har rätt till fritt inspel dagen före tävlingsdagen. Arrangerande klubb kan även tillåta 
inspel valfria dagar under veckan före tävlingen. Fritt inspel får endast ske vid ett tillfälle inför 
tävlingen. 
 
 
Flaggning 
Smålands Golfförbunds flagga bör hissas under tävlingsdagar. Arrangörsklubb som saknar 
distriktsförbundets flagga kan rekvirera en sådan från Smålands Golfförbund. 
 

Tävlingsvillkor och lokala regler 
 
Tävlingsvillkor och lokala regler 
Lokala regler och tävlingsvillkor skrivs av domare tillsammans med arrangerande klubb. Dessa delas 
ut till samtliga spelare före start. 
 
Anmälan 
Anmälan görs via ”Min golf” senast fem dagar före tävlingsdagen. Spelaren är själv ansvarig för sin 
anmälan. Startavgiften ska betalas före start. 
 
Avanmälan 
Om en spelare, som är anmäld till en tävling inte avser att delta ska spelaren avanmäla sig. 
Avanmälan kan endast ske före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast 
återbud lämnas. 
 
Återbud 
Om en spelare, som är anmäld till en tävling, får förhinder ska spelaren lämna återbud. En spelare 
som är anmäld till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgiften såvida inte godtagbara skäl för 
återbud föreligger. 
 
Godtagbara skäl 
Till godtagbara skäl för återbud till tävling räknas, skada, sjukdom, olycksfall (egna eller närståendes).   
Arrangerande klubb har rätt kräva läkarintyg för att spelare ska slippa betala anmälningsavgiften. 
 
Uteblivande från tävling 
Spelare som, utan avanmälan eller utan att lämna återbud, uteblir från start i tävling är skyldig att 
betala anmälningsavgiften. I detta fall ska spelaren rapporteras till sin hemmaklubb. Hemmaklubben 
har rätt att vidta disciplinär åtgärd mot spelare, se Spel- och tävlingshandboken 1.14.3. Påföljden bör 
som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Om 
spelarens uteblivande har sin grund i ofullständiga eller oklara tävlingsbestämmelser, ska detta 
betraktas som godtagbart skäl för uteblivande. 
 
Överanmälan 
Scratch-klasser: Vid överanmälan sker urvalet enligt handicapprincipen, lägsta exakta handicap. 
Handicapklasser: Vid överanmälan sker urvalet efter anmälningsordning. 
 
Efteranmälan 
Efteranmälan godtas inte. 
 
Äkta makar/sambor respektive Äkta makar/sambor + 100 (se Definitioner i Spel- och 
Tävlingshandboken).  
Foursome, scratchklasser och handicapklasser  
Max antal startande är 60 par, fördelning är 15 par per klass. Om kvoten för en klass inte fylls, utökas 
övriga klasser. Äkta makar/sambor +100 ska båda spelarna vara minst 50 år. Paren måste antingen 
vara gifta eller ha samma folkbokföringsadress.  
 
Partävlingar måste inte spelas från en banvärderad tee då tävlingen inte är handicapgrundande. 
Damer spelar från röd tee eller motsvarande och herrar spelar från gul tee eller motsvarande oavsett 
om paret har samma könstillhörighet eller inte. Spelare över 70 år har möjlighet att välja kortare tee i 
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handicapklasserna enligt notering till tabell på sidan 3. 
 
 
Damer, Herrar. 
Singel scratchklasser och handicapklasser 
Max antal startande, 68 spelare sammanlagt. Fördelning; 17 spelare per klass. Om kvoten för en klass 
inte fylls, utökas övriga klasser.  
 
Paragolf, för personer med funktionsnedsättning 
Dam- och herrklass scratch och handicap. Max antal startande, 24 spelare sammanlagt. 6 spelare per 
klass. Om kvoten för en klass inte fylls, utökas övriga klasser. 
 
Inbjudan ska innehålla information om tillgång till transportmedel och tillgänglighet på anläggningen. 
Samtliga deltagare är skyldiga att före anmälan kontakta Erik Lagerlöf ansvarig för paragolf i Småland, 
tfn. 070-595 58 56. Erik avgör enligt regler beslutade av SGF och EDGA vem som har rätt att delta. 
Anmälan sker därefter till arrangerande klubb. 
 
Hemmaklubb 
För att delta måste spelaren ha sin hemmaklubb i distriktet. 
 
Spelform 
Se tabell på sidan 3, Klass, ålder spelform, avgift m.m. 
 
Lottning/spelordning 
Singelspel: 
De tävlande lottas i 3-bollar. Start av spelet sker genom kanonstart/shotgunstart. Detta för att skapa 
en trevligare inramning vid prisutdelningen och ge bättre möjlighet att samla alla deltagare efter 
avslutat spel. Se även Priser. 
 
Om antalet startande inte är jämnt delbart med tre, bör bollar med lägre antal startande lottas in för 
respektive klass. Man bör aldrig lotta ihop spelare från olika klasser. Varje klass ska starta på 
intilliggande hål och delas in i tre ungefär lika stora handicapgrupper, där gruppen med lägst handicap 
alltid spelar i mitten av de hål klassen startar på. Gruppen med näst lägst handicap spelar först och 
gruppen med högst handicap sist. 
 
Foursome: 
De tävlande lottas i 2-bollar. Vid ojämnt antal par lottas en 3-boll in på lämpligt hål. Seedning sker likt 
singelspel. Se ovan under Lottning/spelordning - Singelspel 
 
Start av spelet sker genom kanonstart/shotgunstart. Detta för att skapa en trevligare inramning vid 
prisutdelningen och ge bättre möjlighet att samla alla deltagare efter avslutat spel. Se även Priser. 
 
Särskiljningsmetod 
Scratch-klasser: Vid lika resultat gäller särspel för att kora segraren. För övriga prisplatser gäller 
matematiska metoden, i andra hand lottning 
 
Handicapklasser: Särskiljning sker genom spelhandicapmetoden, i andra hand gäller matematiska 
metoden och i tredje hand lottning. 
 
Priser – prisutdelning 
Scratch-klasser, Singel och Foursome: 
 
Minst fyra spelare/par krävs för att DM-tecken ska delas ut. Vid minst fyra startande spelare/par 
tilldelas segraren i respektive klass även Smålands Golfförbunds introduktionskort som berättigar till 
fritt spel under nästkommande år på golfbanor inom distriktet, enligt bestämmelser som gäller för 
introduktionskort. En spelare kan bara vara innehavare av ett introduktionskort under innevarande 
säsong. Arrangerande klubb ansvarar för prisbord, 100 kr. per spelare/par avsätts till priser. 
 
Vid prisutdelningen ska värdebevis för introduktionskort delas ut. Arrangerande klubb erhåller 
underlag för värdebevis av Smålands Golfförbund.  
 
I tävlingar med nyttopriser bör pris delas ut till var sjunde deltagare (påbörjat antal). 
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Antal priser  Antal startande  Prisfördelning i % av totalt prisvärde 
 1 4–7  100 
 2 8–14  70, 30 
 3 15–21  60, 30, 10 
 4 22–28  50, 25, 15, 10 
 5 29–35  42, 24, 17, 11, 6 
 6 36–42  35, 23, 17, 12, 8, 5 
 7 43–49  33, 22, 17, 12, 8, 5, 3 
 8 50–56  30, 21, 16, 12, 9, 6, 4, 2

 
Handicapklasser, Singel och Foursome: 
Arrangerande klubb ansvarar för prisbord, 100 kr. per spelare/par avsätts till priser. 
Fördelning av priser enligt tabellen ovan. Spelare som vinner sin klass får även två greenfeebiljetter. 
Spelare från klubb som inte accepterar Smålands Golfförbunds greenfeebiljetter som 
betalningsmedel, kommer inte att tilldelas greenfeebiljetter vid eventuell seger. 
 
  
Transportmedel 
Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat 
transportmedel förutom när det godkänts eller senare tillåts av tävlingsledningen. 
 
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. 
 
Undantag: 
Transportmedel är tillåtet att använda om beslut finns från spelarens hemmaklubb. Spelare som har 
tillstånd att använda transportmedel måste ange detta vid anmälan. Tillstånd ska visas upp för 
tävlingsledningen före start. 
 
Observera, tillstånd för att använda transportmedel är personligt. Partner eller medspelare som inte 
har tillstånd att använda transportmedel, får inte åka i ett transportmedel under pågående rond. 
 
Arrangerande klubb har ingen skyldighet att tillhandahålla transportmedel, men bör om möjligt hjälpa 
till med det. Arrangerande klubb har rätt att vid behov anpassa lottningen så att två spelare kan 
använda samma transportmedel. Det kan innebära att spelare flyttas mellan klasser och 
seedningsgrupper. 
 

Övrigt 
 
Resultatrapportering  
 
Tävlingens resultat ska omgående registreras i GIT Tävling för att finnas tillgängliga för spelare, ledare 
och Smålands Golfförbunds tävlingskommitté. Aktuella resultat kommer efter uppdatering att finnas 
sökbara på golf.se. 
 
Arrangerande klubb skickar resultatlistor som bifogad fil i e-post till Smålands Golfförbunds 
tävlingskommitté bo.johansson@smalandsgolf.com och alla klubbar i distriktet senast dagen efter 
sista tävlingsdag. 
 
 
För ytterligare upplysningar 
Bo Johansson, ordförande tävlingskommittén, Smålands Golfförbund, mobil 070-552 12 14. I övrigt 
hänvisas till rubriken Kommittéer – Tävling och Dokument – Tävling på smalandsgolf.com 
 

mailto:bo.johansson@smalandsgolf.com
http://www.smalandsgolf.com/

