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1. Generellt 
Dessa Tävlingsvillkor gäller för Skånskt Distriktsmästerskap för seniorer 2019. Villkoren är 
utarbetade av Seniorsektionen/Herrar och fastställda av Skånes Golfförbund.  

 
 Vid Skånskt Distriktmästerskap för seniorer gäller utgivna: 

• Regler för golfspel 1 juni 2021 
• Spel och Tävlingshandbok 1 juni 2021 
• SGF`s regelkort 2021  

 
Följande tillägg till SGF`s regelkort 2021, Avsnitt A, Lokala regler, §12 
Transportmedel, Undantag har gjorts enligt följande: 
Paragrafen gäller samtliga spelare som kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb. 

 
Tävlingen annonseras på Skånes Golfförbunds hemsida. Inbjudan skickas till samtliga skånska 
golfklubbar. 

 
2. Spelplatser och arrangerande klubbar 

Distriktsmästerskapen 2021 spelas: 
För H22, H40 och H50 den 2 oktober Öresunds GK 
För H60, H70 och H80 den 3 oktober på Öresunds GK 

 
Arrangerande värdklubb erhåller per deltagare avtalat belopp beroende på innehållet i klubbens 
åtagande. Överenskommelse mellan Seniorsektionen/Herrar och arrangerande klubb skall innehålla 
minst följande: 

1. Tävlingsvillkor 
2. Tidpunkt för tävling 
3. Värdklubbens tävlingsadministrativa åtagande 
4. Anmälningsavgifter samt fördelning av dessa mellan arrangerande klubb och 

Seniorsektionen/Herrar för 
a. Domare 
b. Lunch 
c. Priser 

5. Greenfee avgift för inspel samt datum för detta     
 
 Arrangerande klubb utser tävlingsledare, och övriga erforderliga funktionärer. 

 
3. Representation  

Samtliga golfspelare med medlemskap i Skånsk golfklubb äger rätt att delta i Skånskt 
Distriktsmästerskap för seniorer. Spelare är behörig att endast delta i respektive åldersklass. Spelare 
skall under innevarande år för tävlingen fylla det antal år som ålderskategorin anger.  

Varje deltagande klubb har en utsedd kontaktman för seriegolfen och DM som tillika är kontaktman 
för Skånskt Distriktsmästerskap för seniorer, vilken skall vara en kommunikativ länk mellan 
SkGF`s Seniorsektion/Herrar och sin egen klubb i samtliga frågor rörande dessa tävlingar.  

Information för kontaktmän beträffande Skånskt Distriktsmästerskap för seniorer sker i samband 
med vår- och höstkonferenser för seriespel. 
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4. Ålderskategorier och ålder  
  Följande ålderskategorier gäller: 

Kategori Lägsta/högsta ålder   
H22 22 - 39 
H40 40 - 49 
H50 50 - 59 
H60 60 - 69 
H70 70 - 79 
H80 80 +  
 

 En ålderskategori skall omfatta minst 10 deltagare för att tävlingen skall arrangeras.  
 Det är endast tillåtet att starta i den ålderskategori som spelaren tillhör enligt ovan.  

  
5. Klubbtillhörighet 

  Spelare som är medlem i flera klubbar får fritt välja vilken klubb han vill representera. 
 

6. Anmälan och anmälningsavgift. 
Anmälningsavgiften, som innefattar greenfee och tävlingsavgift, kan variera beroende på innehållet 
i den arrangerande klubbens åtagande.  
Samtliga spelare deltar, förutom i Skånskt Distriktsmästerskap för seniorer, även i en individuell 
handicaptävling. 
 

7. Tävling   
  Spelform 

 Skånskt Distriktsmästerskap för seniorer spelas som slagtävling över 18 hål utan handicap.  
  Nettotävling spelas som slagtävling med handicap. 

 
Särskiljning 

  Skånskt Distriktsmästerskap för seniorer 
Vid lika resultat sker särskiljning i följande ordning 
1. Matematiska metoden, sista 9, sista 6, sista 3 och sista hålet 
2. Särspel 

 
Nettotävling 
1. Spelhandicap 
2. Matematiska metoden 

  
8. Tee 

Tävlingen skall ha utslagsplats från normal teeplacering enligt nedan eller från motsvarande 
numerisk tee. Normal tee placering är en maximal avvikelse av banans officiellt uppmätta totala 
längd med högst +/- 100 meter. Om numerisk tee används och om man har två tee att välja på, skall 
policyn vara att välja ett kortare avstånd för att uppmuntra deltagande.  

   
H22 gul 
H40 gul 
H50 gul 
H60 gul 
H70 blå  
H80 röd 
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9. Speldagar och starttider 
Seniorsektionen/Herrar överenskommer inför varje år med arrangerande golfklubb om speldag. 
Speldag bör om möjligt förläggas före höstens kontaktmannakonferens för att möjliggöra en 
utvärdering av tävlingen för det kommande åter.  
 

 
10. Hjälpmedel 
  Avståndsmätare 

Godkänd avståndsmätare får användas.  
 

  Fordon  
Användande av hjälpmedel för persontransport följer villkoren i tävlingshandboken. Den 
deltagande spelarens egen klubbstyrelse 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 giltigt läkarintyg som grund. 
 
Det är den arrangerande klubben som avgör om fordon tillåts med hänsyn taget till banans skick. 
Det åligger berörd spelare att innan speldag förvissa sig om arrangerande klubb tillåter golfbil och 
har tillgång till sådan.  
 
Arrangerande klubb har ingen skyldighet att tillhandahålla transporthjälpmedel, men bör om möjligt 
hjälpa till med detta. Arrangerande klubb har rätt att vid behov anpassa lottningen så att två spelare 
kan använda samma persontransporthjälpmedel. 

 

11. Priser 
 Skånskt Distriktsmästerskap för seniorer 

Segrare, andra- och tredjeplats för respektive ålderskategori får guld-, silver- respektive 
bronsplakett samt extrapris. 

 
  Individuell handicaptävling   

Nettopris utdelas till spelare med de bästa nettoresultaten i varje ålderskategori och som inte 
är bruttopristagare i Skånskt Distriktsmästerskap för Seniorer.  
 
Sidotävling 
Ett pris per tävlingstillfälle utdelas för tävling närmast flagg.  
 
Pristagare 
Med undantag för ovan nämnda plaketter måste pristagare vara närvarande vid prisutdelning 
för att få motta övriga priser. 

 
   

 Skånes Golfförbund 
 Seniorsektionen/herrar 


