
Tävlingsvillkor för Slaget om Sverige – Indoor Tour
Tävla och träna under vintern
Slaget om Sverige – Indoor Tour by GOLFSTORE. Ett samarbete och initiativ från Skånes och Stockholms 
Golfförbund för att förlänga golfsäsongen för juniorer som för möjlighet att tävla året om. Tävlingen startar 
den 29/10 v.44 och består av 9 deltävlingar, där varje deltävling varar i 2 veckor. Sista deltävlingen spelas 
fram till och med den 5 mars v.10 därefter en final på Araslöv GK 1-2 april

Samarbeten
Vi har tillsammans med Trackman skapat denna tour och vår huvudsponsor är Golfstore. Vi har också 
samarbeten med några av de stora inomhusanläggningarna Ruff och Indoor Golf och de kan därför erbjuda 
alla spelare förmånliga priser. Se hemsidan för aktuella erbjudanden.

Klasser och förutsättningar
Tävlingen är öppen för alla juniorer från 11 år, men de under 13 år är med utom tävlan. De är med i träning 
och flitsyfte och kan vinna priser vid utlottning.

Klassindelning:
•Rookie/first hcp 20,1-45,0
•Future hcp 7,0-20,0
•Elite hcp +8,0-6,9
Vi spelar brutto, tjejer och killar spelar i separata klasser. Banorna och klasserna kommer att ha olika 
inställningar efter klass, så det blir olika längder på tees och olika svårighetsgrader på banan, 
med stimp och hårdhet på både greener och fairways beroende på vilken klass du spelar i.

Order of Merit och final
Efter varje deltävling delas Order of Merit poäng ut och det är priser till de tre bästa i varje klass. Efter sista 
deltävlingen tas det ut spelare från varje klass som är baserat på Order of Merit listan (med högst poäng) 
som får en inbjudan till finalen på Araslöv 1-2 april. Stockholm och Skåne har rätt att utnyttja två wildcards 
per klass till finalen.

Priser och resultat
Vi har samarbete med Golfstore som ställer upp med presentkort efter varje deltävling. Efter varje 
deltävling publicerar vi Order of Merit och vinnarna i respektive klass på våra hemsidor och i våra sociala 
medier. Presentkorten skickas hem till alla vinnarna.



Praktiskt - hur fungerar det?
Efter att du anmält dig så kommer du att få en inbjudan till den tävlingsklass du anmält dig till. För att vara 
med i tävlingen krävs en Trackman Profil, detta skapar du samtidigt när du går med i tävlingen. OBS! Glöm 
inte att klicka för att gå med i tävlingen annars fungerar det inte.,
Alla inomhusställen som har en Trackman kan man spela på efter att man betalt och anmält sig. Du loggar 
in med din Trackman profil och anger ditt namn och hemmaklubb i Trackman Appen (QR kod) och 
väljer Tournament och då kommer tävlingen - Slaget om Sverige att finnas i din profil.

• Spelförutsättningar
Vi kör "gimmie" inom 2,4 m och sen Auto putt by Tour så vi puttar inte alls. 

• Varje tävling spelas över 9 hål och du kan spela banan 4 gånger. Det bästa resultatet räknas.
• Den klass du anmält dig till är den klass som du tillhör under hela tävlingsperioden.

Att spela
Du får spela tävlingen på vilken anläggning du vill som har Trackman. Viktigt är att systemet har rätt 
uppdatering.

Lokala regler
Då vi spelar inomhus gäller detta:
•Spela med rena klubbor
•Helst nya bollar
•Hålla speltempot och respektera tiden för bokningen (om du har hål kvar kan man inte spela färdigt)
•Inga mulligans (inställt så det går inte att ändra)

Tävlingsprogram:

Kontaktpersoner
Skånes Golfförbund, Stefan Nilsson, stefan.nilsson@skgf.se
Stockholms Golfförbund, Christina von Wachenfeldt, stina@sgdf.se

Läs mer på våra hemsidor:
Skåne - Stockholm
Klicka här för att titta på vår video om hur tävlingen går till!

OMG DATUM Bana & Hål Närmst Hål och Längsta Drive
# 1 v.44 - 45 PGA Sweden National Links, 1 - 9 5 & 8
# 2 v.46 – 47 Barsebäck Pine Course, 1 - 9 3 & 8
# 3 v.48–49 Great Northern, 10 - 18 12 & 18
# 4 v.50–51 PGA West Nicklaus TC, 1 - 9 3 & 7
# 5 v. 1–2 Crans Sur Sierre GC, 10 – 18 11 & 15
# 6 v. 3–4 Evian Resort GC, 1 - 9 2 & 7
# 7 v. 5 – 6 Royal Troon, 10 – 18 14 & 16
# 8 v.7–8 Conway Farms, 1 – 9 2 & 8
# 9 v. 9–10 PGA Sweden National Lakes, 10 - 18 17 & 18

Final 1–2 april Araslövs Golf Resort
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