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1. Generellt 
Dessa tävlingsvillkor gäller för Skånes Golfförbund för damer. 
Bestämmelserna är utarbetade av tävlingssektionens damsektion och 
fastställda av Skånes Golfförbund. 
Vid Skånes Golfförbunds Distriktsmästerskap för seniorer, damer 
gäller utgivna: 

• SGF:s Regelkort  
• Regler för golfspel 2019 
• Spel- och Tävlingshandboken 2019 

 
2. Representation 
Samtliga golfspelare med medlemskap i en skånsk golfklubb har rätt att delta i Skånskt 
Distriktsmästerskap Seniorer. Spelare är behörig att endast delta i behörig åldersklass. Spelare 
ska under innevarande år för tävlingen fylla det antal år som ålderskategorin anger. 

 
3. Spelplats 
Skånskt Distriktsmästerskap Seniorer Damer spelas på en spelplats i kategorierna 
D22|D50|D60|D70. 
Arrangerande klubb utses av Seniorsektionen Damer. 
Arrangerande klubb utser tävlingsledare och ev övriga funktionärer. 

 
4. Ålderskategorier och åldersgränser 

 
Kategori Åldersgränser lägsta/högsta 
D22 22 – 49 
D50 50 – 59 
D60 60 – 69 
D70 70 - + 

 
5. Klubbtillhörighet 
Spelare som är medlem i flera klubbar får fritt välja vilken klubb hon vill representera i DM. 

 
6. Anmälan och anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften kan variera beroende på överenskommelse med arrangerande klubb. I 
anmälningsavgiften ingår greenfee och tävlingsavgift. 
Samtliga spelare deltar även i en handicaptävling per kategori. 
 

7. Tävling 
Spelform 
Skånskt distriktsmästerskap för damer spelas som slagtävling utan handicap.  
Nettotävling spelas som slagtävling med handicap. 
 
Särskiljning 
Skånskt Distriktsmästerskap Seniorer Damer 

Vid lika resultat sker särskiljning i följande ordning 
1. Särspel 
2. Matematiska metoden 

 
Nettotävling 

1. Spelhandicap 
2. Matematiska metoden 

 



8. Tee 
Tävlingen ska ha utslagsplats från tee enligt nedan eller motsvarande numerisk tee som 
bestäms av tävlingsledaren. 
D22 blå tee eller motsvarande numerisk (röd tee om inte blå finns) 
D50 röd tee eller motsvarande numerisk 
D60 röd tee eller motsvarande numerisk 
D70 röd tee eller motsvarande numerisk 

 
9. Hjälpmedel 
Avståndsmätare 
Godkänd avståndsmätare får användas. 

 
Fordon 
Användande av hjälpmedel för persontransport följer bestämmelserna i tävlingshandboken. 
Den egna klubbens styrelse ger, med läkarintyg som grund, tillstånd för spelare att använda 
golfbil. För att deltagare skall tillåtas att utnyttja golfbil, skall ett sådant tillstånd uppvisas på 
speldagen. 
Tillståndet gäller under den tid som angetts på tillståndet, dock högst under innevarande 
kalenderår, varför nytt tillstånd måste ansökas årligen med gällande läkarintyg som grund. Det 
är den arrangerande klubben som avgör om fordon tillåts med hänsyn till banans skick. Det 
åligger berörd spelare att innan speldag förvissa sig om arrangerande klubb tillåter golfbil och 
har tillgång till sådan. 

 
10. Priser 
Följande priser delas ut: 
Skånskt Distriktsmästerskap Seniorer Damer 

• Segraren får en guldplakett och ett extrapris 
• Andrapristagaren får en silverplakett och ett extrapris 
• Tredjepristagaren får en en bronsplakett och ett extrapris 

 
Nettotävling 
I varje ålderskategori delas ett nettopris ut till spelare med bästa nettoresultat och som inte är 
pristagare i tävlingen Skånskt Distriktsmästerskap Seniorer Damer. 

 
Närvaro pristagare 
Pristagare ska närvara vid prisutdelningen för att motta extrapris och övriga priser. Undantag 
för utdelning av plaketterna i Skånskt Distriktsmästerskap Seniorer Damer där ingen närvaro 
krävs, dock krävs närvaro för att motta extrapriset. 
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