
Melleruds GK
Tel 0530-13570

  Anmälan: Till arrangerande klubb per telefon 
(ej e-post eller fax). Anmälan även via golf.se.
Anmälan till den första kvaltävlingen, Forsbacka 
GK, tidigast den 8 maj och till övriga kvaltäv-
lingar tidigast måndagen efter föregående täv-
ling. Sista anmälningsdag är tre dagar före res-
pektive tävling (onsdag kl 16). Startlista 
därefter tillgänglig på golf.se torsdag kl 
16.
Anmälan skall innehålla uppgifter om 
lagmedlemmarnas namn och golf-id. 
Lagen tages in i anmälningsordning, 
d.v.s. ”först till kvarn” gäller.

Deltagande: Rätt att deltaga har par med ge-
mensamt exakt tävlingshcp max 72,0 (ind. 36,0 
exakt hcp) och som har aktivt medlemskap i golf-
klubb ansluten till SGF eller annat nationellt golf-
förbund som tilllämpar EGA hcp-system. 
Max antal startande är 90 par/kvaltävling. 
Laget kan ej ändras under tävlingens (= årets) 
gång. Det innebär att ett lag som kvalat in till 
final måste representeras av samma spelare i 
båda tävlingarna.

Avgifter: Anmälningsavgiften för varje deltäv-
ling är 200 kr/lag. För spelare, som inte tillhör 
arrangerande klubb, tillkommer greenfee på 
150 kr/spelare. I finalspelet endast greenfee. 
SGF:s och BDGF:s Introduktionskort gäller INTE.

Final: Från varje deltävling går 20 procent av 
startfältet direkt till final. Om flera lag 
inom denna grupp har lika många po-
äng går samtliga dessa till final. Redan 
finalklara lag erbjuds spela fler kvaltäv-
lingar om plats kan erbjudas. De spelar 
då endast om dagens fylliga prisbord 
och räknas ej in i gruppen som kan gå 

till final.

Priser: Digert prisbord vid varje deltävling och 
vid finalen. Alla pristagare går till final och pri-
serna utdelas finaldagen. Vid finalspelet, som 
alternerar årsvis mellan klubbarna, utses årets 
Dalsland Tourmästare.

För mer utförliga bestämmelser se 
www.mellerudsnyheter.se

Välkommen till Dalsland Tour 2017!

Öppen partävling, spelas som fyrboll bästboll, poängbogey i 
en klass. Varje klubb anordnar var sin deltävling/kvaltävling.

Forsbacka GK 20 maj
Melleruds GK 17 juni 
Dagsholm GK 20 augusti

Final 2017 på 
Forsbacka GK 
den 9 september2017

Forsbacka GK
Tel 0532-61690

Dagsholm GK
Tel 0528-20377

12 
år


