
Tävlingsvillkor Slaget Om Göteborg 2022 
Övergripande 

Förutom tävlingsvillkoren i denna manual spelas tävlingarna utifrån gällande publikationerna av: 

Regler för golfspel 

Spel- och tävlingshandboken 1-3 

SGF:s Regelkort  

Kompletterande lokala regler och eventuella tillfälliga lokala regler 

Eventuella kompletterande tävlingsvillkor (Covid-19) 

Ålder för juniorspel 13 år – 21 år (2009 – 2001) 

Protester 

Protester med anledning av beslut/händelser skall denna anmälan omgående till den lokala 
tävlingsledningen. Överklagande om Slaget om Göteborg går via 1. SGF:s Tävlingsavdelning 2. 
Regelkommitté (RK) (prövningstillstånd krävs) 3. Riksidrottsnämnden RIN. 

Kontaktinformation även tävlingsansvarig 

www.ggf.nu – junior och elit – juniortävlingar 

Mikael Jäder junior.elit@ggf.nu 

TÄVLINGSVILLKOR  

DELTAGARE  

Ålder och kön  

För att få delta i Slaget om Göteborg måste spelaren vara född 2001-2009. Både pojkar och flickor får 
delta i Slaget om Göteborg. 

Spelarkategorier  

Tävlingarna är öppna för alla spelarkategorier: amatörer (AM) medlemmar i Professional Golfers 
Association (PGA), Non-Amateurs (NA) och spelare under reamatörisering (REAM).  

Handicap 

Handicapgräns är 18,0 för pojkar och 20,0 för flickor, det finns ingen övre gräns utan den är satt +8,0. 

Spelaren ansvarar för att hennes/hans exakta handicap är korrekt vid anmälningstidens utgång.  

Medlemskap 

En spelare måste vara medlem (ej passiv) i en svensk golfklubb, som har medlemskap i SGF (M) eller i 
en association (A) ansluten till SGF, eller i en utländsk golfklubb eller utländskt förbund.    
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ANMÄLAN, RESERVER, ÅTERBUD  

Anmälan 

Anmälan till tävlingar på Slaget om Göteborg görs via Min Golf. Alla spelare utom arrangörsklubbens 
2 wild cards (1+1), ska ha anmält sig före anmälningstidens utgång klockan 12:00 på angiven sista 
dag anmälningsdag 5 dagar före första tävlingsdag. 

Anmälningsavgift  

Slaget om Göteborg 550:- inkl lunch. 

Anmälningsavgiften betalas före start till arrangörsklubben (ej vid anmälan).    

Avanmälan 

Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast 
återbud lämnas om en spelare avser att inte delta, detta görs via junior.elit@ggf.nu. Om spelare 
lämnar återbud utan föranmälan är spelaren skyldig att betala startavgift på 450:- lunchen 
borträknad.  

Överanmälan 

Först görs uttagningarna  genom ranking på SGF golf ranking, därefter genom hcp metoden.  

Efteranmälan 

Efteranmälan kan göras till de tävlingar som inte är fullt startfält på, vid efteranmälan går spelaren in 
sist i anmälningslistan även om spelaren har en bättre ranking än spelare som anmält sig i tid.  

Återbud  

Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare avser att inte delta, detta 
görs via junior.elit@ggf.nu. Om spelare lämnar återbud utan föranmälan är spelaren skyldig att 
betala anmälningsavgift på 450:- lunchen borträknad såvida inte godtagbara skäl finns, se Spel – och 
tävlingshandboken 8.3.5.1. 

TÄVLINGSFORMAT 

Slaget om Göteborg spelas över sex omgångar. Samtliga omgångar genomförs med en klass för 
flickor och en klass för pojkar på varje omgång.  

Startfält  

Tävlingen spelas antingen med 2-tee start med ett begränsad startfält på 78 spelare (54 pojkar och 
24 flickor). Väljer arrangören att start från 1-tee så är tävlingens startfält 96 spelare (60 pojkar och 
30 flickor). 

Uttagning 

Uttagning gör till största del av SGF Golf Ranking, därefter sker uttagning genom hcp. Varje 
arrangörsklubb får använda sig av 2 wild cards (1+1 wc), om arrangörsklubben väljer att avstå att 
dela ut sina WC så utgår det helt. Dock kan GGF använda sig av ej utnyttjade kort för att dela ut vid 
sällsynta fal, så som till Collegespelare som tappat ranking pga spel utomlands och på tävlingar som 
en ingår i SGF golf ranking. 
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Spelform 

Samtliga tävlingar spelas över 36 hål singel slagspel utan cut. Omgång 6 tillika JDM spelas 18+18 
utan cut. 

Tee 

Pojkar Gul eller motsvarande 5200 - 5800 meter. Flickor Röd eller motsvarande 4400 - 5000 meter.  

AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT  

Tävlingar  

Delad placering gäller vid lika resultat, undantag från detta beskrivs nedan. Vid fördelning av priser 
gäller den matematiska metoden. 

Avgörande för seger 

Avgörande vid lika resultat för seger ska ske genom särspel hål för hål, det är den lokala 
tävlingsledningen som utser särspelshål. Vid Pandemiregler gäller den matematiska metoden även 
för avgörande för seger. 
Priser i form av presentkort skickas ut till respektive pristagare senast 2 dagar efter aktuell tävling. 

Order-of-Merit 

För GGF:s lokala OoM gäller delad placering så när som att vi följer resultatet för eventuellt särspel 
om första platsen. OoM gäller för spelare med hcp 2,0-20 (flickor) samt 2,0-18 (pojkar). 

ÖVRIGA VILLKOR  

Inspelsrond 

En (1) inspelsrond är inkluderad i anmälningsavgiften. Gäller för de deltagare som kommit med i 
tävlingen, lottning publiceras 22:00 minst fyra dagar före aktuell tävling. Arrangörsklubb får välja 
specifik inspelsdag om klubben så vill. Men för att inte ta för många speltider så rekommenderas att 
sprida ut inspelet till de 3 dagar från lottning publiceras till speldag.  

Ranking  

Samtliga tävlingar ingår i SGF golf ranking. 

Riktlinjer för spelares uppträdande 

Se tävlingsvillkoret under avsnitt B1 på SGF:s Regelkort. Beslut om avstängning/ej uttagen fattas av 
GGF:s ansvarige för juniortävlingar Mikael Jäder. Lokala tävlingsledningen har rätt att utnyttja 
möjligheten till ”Care for the course” (CftC). CftC innebär att deltagarna efter avslutat spel lagar 
nedslagsmäken, lägger tillbaka uppslagna torvor och ser till att skräp ligger i papperskorgar så att 
banan lämnas i det skick man kan förvänta sig efter en tävling. Tävlingsledningen ska bara utnyttja 
möjligheten till CftC omden bedömer att banan eller övningsområderna är i sämre skick än vad man 
kan förvänta sig efter en rond. Om spelare inte medverkar på CftC kan de bedömas ha gjort sig 
skyldiga till olämpligt uppträdande. Tävlingsledningen bedömer om selare har utfört uppgiften på 
fullgott sätt. 

Caddie 

En spelare får inte använda sig av caddie under någon rond av Slaget om Göteborg. 


