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TÄVLINGSVILLKOR  
 
Slaget om Skåne Race to Bokskogen 2021 ELIT & FUTURE 
Hosted by Quality Hotel View, Mårtensson Trafikskola & Easton Golf 
 
Tävlingarna genomförs enligt de gällande publikationerna av 

• Regler för golfspel 
• SGF:s Regelkort, 2021 
• Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 – 3,  

https://golf.se/globalassets/tavling/2019-spel--och-tavlingshandboken.pdf  
• Nedan villkor för tävling  
• De kompletterande lokala regler som bestäms av tävlingsledningen. 

 
Villkor för tävling  

Deltagare 
För att få delta måste en spelare vara aktiv medlem (ej passiv) i en svensk golfklubb med 
medlemskap i SGF (M), eller i en association (A), ansluten till SGF. Tävlingen är öppen för såväl 
amatörer (AM) som icke-amatörer (PGA, NA, REAM). Spelaren måste vara född 2000 – 2008 och 
maximalt ha handicap 36,0 vid anmälningstidens utgång. Tävlingshandicap krävs. 
 

Avgift, anmälan och återbud 
Anmälan görs via Min Golf och betalning görs i samband med anmälan.  
Anmälningsavgiften är 550 kr för flickor samt pojkar (lunch ingår i startavgiften) 

Återbetalning av startavgiften görs till anmälda spelare som gör avanmälan före anmälningstidens 
utgång. Anmälningstidens utgång är 14 dagar för ELIT och 7 dagar för FUTURE klassen och 
respektive deltävling.  
 
Vid överanmälan skall uttagning till tävlingen göras till 90 % via SGF ranking. Maximalt 10 % av 
startfältet får tas ut via HCP eller wild cards. Vid överanmälan upprättas reservlista som 
arrangörsklubben administrerar. Efteranmälan kan tillåtas och ska göras till respektive 
arrangörsklubb. 	

 
Tee ELIT 
Slaget om Skåne spelas från en banvärderad tee för flickor och en banvärderad tee för pojkar. 
Följande totallängdsintervaller rekommenderas vid par 72. 
Flickor: 4 600 – 5 200 meter 
Pojkar: 5 800 – 6 400 meter 

Tee FUTURE 
Flickor: 4 400 – 5 000 meter 
Pojkar: 5 200 – 5 800 meter 
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Vid annat par skall rimliga längdkorrigeringar göras vid val av tee. En tävlingsledning skall tydligt 
klargöra för deltagarna vid inspelsdag från vilken tee tävlingen spelas. 

 

SGF Golf Ranking 
Samtliga Slaget om Skåne är rankinggrundande och är beräknade efter deltagarnas uträknat 
tävlingsvärde. 
 
Omfattning och spelform 
Slaget om Skåne innehåller sex deltävlingar. Spelformen i varje deltävling är individuell slagtävling 
scratch över 36 hål på en dag med en flickklass med maximalt 24 deltagare och en pojkklass med 
maximalt 54 deltagare.  

 
Caddieförbud 
Caddieförbud gäller på samtliga tävlingar. 
 
Wild Cards 
Varje arrangörsklubb äger rätt att dela ut fyra wild cards en måste vara av motsatt kön. 

 
Order of Merit (ELIT och FUTURE) 
Varje deltävling ger Order of Meritpoäng, se SkGF:s hemsida. 

De 16 bäst placerade pojkarna och de 8 bäst placerade tjejerna på Order of Merit inbjuds till 
finalen efter det att sista deltävlingen är avgjord. Det innebär att ELIT och FUTURE spelar varsin 
final på Bokskogen. Om en spelare som kvalificerat sig till final tackar nej till deltagande går 
platsen ej till nästa spelare på Order of Merit. 

 
Final  
Spelformen är individuell slagtävling scratch över två dagar 18 + 18 hål på Bokskogens GK. 
Tee är det samma som gäller ovan för respektive klass. 

 
Avgörande vid lika resultat 
Avgörande vid lika resultat för seger görs genom särspel hål för hål.  

 
Övriga villkor 
En inspelsrond ingår i anmälningsavgiften enligt arrangörens anvisningar.  

Junior, – Elitsektion 
 
 


