
         
 

MANUAL OCH TÄVLINGSVILLKOR GGF 
KATEGORI – DM 2023 

Övergripande 
Förutom tävlingsvillkoren i denna manual genomförs tävlingen enligt de gällande publikationerna av: 

Regler för golfspel 2023, handicapreglerna och amatörreglerna 
Spel- och tävlingshandboken kap 1 
Den aktuella spelklubbens gällande lokala regler samt tillfälliga lokala regler 

Klasser 
D25, D50, D60 och D70  
H25, H40, H50, H60, H70, H75 och H80 
Genomförande av en klass kräver minst 4 startande deltagare 

Spelform 
Slagtävling scratch 
H25, H40, H50 spelar 36 hål över en dag. 
D25, D50, D60, D70, H60, H70, H75, H80 spelar 18 hål över en dag. 

Spelplatser och datum 
Lördag 12/8       Hills G&CC: H25, H50, H70 
Söndag 13/8       Chalmers GK: H40, H60, H75, H80 
Söndag 20/8       St:Jörgen Park Golf D25, D50, D60, D70 

Spelare 
Ålder och kön: Damer respektive herrar enligt åldersklasser angivna ovan under rubriken Spelform. 
Handicap: Max 36.0 
Spelarkategori: Tävlingen är öppen för alla spelarkategorier. 
Medlemskap: Aktiv medlem i klubb tillhörande Göteborgs Golfförbund. 

Inbjudan 
Arrangerande klubbar utsänder inbjudan med detaljerad information om anmälningstider med mera 
till distriktets samtliga klubbar. 

Anmälan 
Anmälan sker via Min Golf där tävlingen återfinns i respektive klubbs tävlingskalender. 

  



Anmälningsavgift 
Anmälningsavgift 100.- måste betalas med kort via nätet i samband med anmälan till tävlingen. Följ 
instruktionerna för anmälan och betalning. Om så inte sker, är Du inte anmäld och lottas inte in i 
tävlingen. 

Avanmälan 
Vid avanmälan via Min Golf före anmälningstidens utgång återbetalas anmälningsavgiften. Efter denna 
tidpunkt medges ej återbetalning av anmälningsavgiften. 

Efteranmälan 
Efteranmälan kan tillåtas men arrangerande klubb avgör om den accepteras. 

Överanmälan 
Vid överanmälan tillämpas urvalsprincipen lägsta exakt handicap och därefter anmälningstid. Eftersom 
flera klasser spelas på samma bana kommer antalet spelare i varje klass att vara i proportion till antalet 
anmälde i de olika klasserna. 

Återbud 
Vid återbud/uteblivande från start vidtas eventuella disciplinära åtgärder av respektive hemmaklubb. 

Tee 
Följande banlängder rekommenderas vid par 72. 
D22   4800 – 5300 meter            H22   5800 – 6300 meter  H70   Max 5400  
D50   4700 – 5200 meter            H40   5600 – 6100 meter H75   Max 5000 meter 
D60   Max 4800 meter            H50   5400 – 5900 meter H80   Max 5000 meter 
D70   Max 4800 meter            H60   5400 – 5800 meter 

Starttider och startordning 
Rond 1: Första start klockan 08.00 från tee 1. 
Seedning tillämpas: Lägst handicap går sist och högst handicap går först. 

Rond 2: Samma som rond 1 (i förekommande fall). 

Avgörande vid lika resultat 
Segrare koras genom särspel, hål för hål. Särspelshål skall vara angivna och anslagna före första start. 
Vid lika placering för plats 2 och 3 avgörs turordning för plaketter genom den matematiska metoden. 
I övrigt delad placering. 

Ranking GGF Order of Merit 
Enligt SGF Senior Tour skala: 
36 hål: Vinnare 80 poäng 
18 hål: Vinnare 50 poäng 

  



Inspelsrond 
Fritt inspel tillämpas inte. 

Hålplaceringar 
Hålplacering enligt principen 6-6-6 med måttangivelser samt scorekort skall utdelas inför aktuell rond. 

Lokala regler 
Den aktuella spelklubbens gällande lokala regler skall utdelas snarast möjligt efter spelarnas ankomst 
till klubben. 

Information till arrangör 
Klubbhus, tävlingssekretariat, shop, Driving Range och förberedd restaurang bör öppna senast en 
timma före första start.  

Prisutdelning 
Plakett till spelare på 1:a, 2:a respektive 3:e plats. Segrarens plakett utdelas i samband med senior-
kommitténs avslutningsmöte. Plaketterna till de övriga pristagarna utdelas på plats omedelbart efter 
det att respektive klass har slutspelats. 

Golfbilar 
Golfbilar får, om banans kondition tillåter, användas i alla klasser om intyg från hemmaklubb uppvisas. 

Tävlingsansvarig 
Nils Hansson 
senior@ggf.nu 

Göteborg 26/3 2023 
Seniorkommittén 
Göteborgs Golfförbund 
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