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TÄVLINGSVILLKOR ROOKIETOUREN 2021 

 
 
Huvudansvarig/Tävlingskoordinator  
Julia Wennerlund & Linda Åhman Persson   
Rookietouren@SKGF.se  
      
 
TÄVLINGSREGLER 
Rookietouren är öppen för juniorer 10-21 år. 
Minst fyra juniorer ska vara anmälda för att klassen ska bli av. Anmälan är öppen även för deltagare 
från andra distrikt. 
 
*För juniorer under 13 år delas inga wild cards till nivån Teen Tour First ut. 
 
Wild Cards 
Arrangör äger rätt till två Wild Cards under deltävlingarna. Inga Wild Cards delas ut till finalen.   
 
Tävlingen är indelad i två klasser enligt följande; 
Pojkar hcp 54,0 eller lägre – 35 Deltagare 
Flickor hcp 54,0 eller lägre – 15 Deltagare 
 
Alla spelar 18 hål från gul (pojkar) respektive röd (flickor) tee eller motsvarande. Tävlingen spelas på 
samma arrangörsklubb som Teen Tour First i Skåne.  
 
Tävlingen spelas Slaggolf med handicap. Utlottning sker enligt hcp regeln.  
 
Vid lika resultat gäller följande; 
Förstaplatsen avgörs enligt spelhandicap. Lägst shcp vinner. 
 
Startlistan lottas enligt följande; 
Spelarna lottas i 3-bollar. Två eller fler spelare från samma klubb spelar inte i samma boll.  
 
Anmälan till Rookietouren skall göras via mina sidor ”Min Golf” på www.golf.se 

- Startavgiften för Rookietouren är 200 kronor per spelare och spelomgång. Startavgiften 
betalas i samband med anmälan till tävling. Deltagare på Rookietouren betalar ingen 
touravgift till SGF. 

- Startlista publiceras senast kl 12.00, två dagar före tävlingsdag 
- Anmälningstider och spelplatser för Rookietouren ser ni på Skånes Golfförbund hemsida. 

 
Inspel 
Deltagande spelare har rätt till fritt inspel en dag enligt arrangörens anvisningar.  
 
 
 
Order of Merit 
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Spelare på Rookietourne är med i Order of Merit som upprättas efter varje spelomgång. Till finalen 
får de flickor med placering 1 – 6 samt pojkar med placering 1 – 12 (+ delningar) en inbjudan till 
Rookietouren final.  
 
Rookietouren - FINAL 
Finalen spelas över 18 hål, gul respektive röd tee, eller motsvarande, slagtävling utan hcp.  
Plats & datum: 2/10 Tomelilla  
 
Frågor 
För frågor gällande starttid etc, vänligen kontakta arrangerande klubb.  
 
 
 
EJ TILLÅTET MED CADDIE PÅ NÅGON AV SPELOMGÅNGARNA 
 
SGF:s Regelkort 2021 gäller. 
 

Junior, – Elitsektion 
 


