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Tävlingsbestämmelser/Lathund för BDGF Juniortour 2017 

För att fortsätta göra Skandia Tour till en rolig och utmanande tour där juniorer som tävlar ska 

hamna på rätt spelnivå, få lagom tufft motstånd och spela på en bana med många andra så har fyra 

nivåer blivit tre från och med 2017. De nya nivåerna på Skandia Tour heter First, Future och Elite 

(tidigare distrikt, regional, riks och elit). Dessa nivåer är för de som är 13 år eller äldre (från 2018) och 

som kommit en bit i sitt tävlande. Skandia Tour First ger inga rankingpoäng men de tio främsta 

procenten i startfältet får flytta upp till Future nästkommande omgång.  

För att ge yngre, och mindre rutinerade spelare, möjlighet att få komma ut och spela på nya banor, 

träffa och spela med barn och ungdomar från andra klubbar och samtidigt träna på att tävla under 

trygga förhållanden erbjuder även distriktet en juniortour, BDGF Juniortour. Tävlingen är öppen för 

alla juniorer. Junior är man till och med det år man fyller 21. Anmälan görs via Min golf på 

www.golf.se.  

Klassindelning Hcp Pojkar Hcp Flickor Spelform Födelseår 

Skandia First   Slaggolf scratch 1996 el senare 

P1/F1 0,0-18,5 0,0-18,5 Slaggolf med hcp 1996 el senare 

P2/F2 18,6-36,0 18,6-36,0 Poängbogey 1996 el senare 

P3/F3 37-54 37-54 Poängbogey 1996 el senare 

 

Om en klass blir färre än fyra deltagare från ett kön kommer pojk- och flickklass slås ihop och spelas 

som en gemensam klass. Detta kan komma att justeras från omgång till omgång.  

Vid lika resultat: Vid lika resultat gäller först lägst spelhandicap, observera att lägsta spelhandicap 

inte alltid är liktydigt med lägsta handicap, efter lika hcp räknas ”den matematiska metoden”, alltså 

flest poäng på de sista 9 hålen enligt skalan 9, 6, 3. 

Till bästa klubb: Det delas ut två pokaler i slutet av säsongen. Den ena pokalen går till den klubb som 

har flest deltagare, totalt över alla klasser, under hela säsongen. Den andra pokalen går till den klubb 

som haft den procentuellt största ökningen i antal starter jämfört med föregående säsong. 

EGA Exakt Tävlingshandicap och EGA Exakt Handicap 

EGA Exakt Tävlingshandicap krävs inte för att få delta i SGF Juniortävlingar. Deltagaren är ansvarig för 

att handicap är dagsaktuellt. Varje enskild slagsspelsrond kommer automatiskt att registreras i GIT. 

Anmälan och hcp: Man deltar i den klass man är anmäld till oavsett om man har sänkt sig mellan 

anmälan och tävlingsdagen. Dock spelar man med aktuellt hcp. Pojkar som spelar klass ett och två, 

får till och med det år de fyller 12 år, välja att spela från röd tee, eller motsvarande. Detta ska anges 

vid anmälan. Från det år man fyller 13 spelar samtliga pojkar från ordinarie herrtee. Anmälan görs via 

Min Golf.  

Föräldrar till spelare i klass två ska anmäla sig i receptionen för att eventuellt bli uttagen att gå med 

som markör på banan. För spelare som är 12 år eller yngre är det ett krav att ledare eller förälder 

skall finnas på tävlingsplatsen under hela tävlingen. 



 

 

Klass 3: Flickor och pojkar med hcp 37-54 spelar nio hål från röd tee. Här är caddie tillåten och 

rekommenderad. Vi avråder från användande av avståndsmätare.  

Klass 2: För att underlätta övergång från klass 3 till klass 2 rekommenderas att arrangerande klubb 

bistår med funktionärer alt passiva markörer till spelare i klass 2.  

Vid avanmälan: Avanmälan snarast, med godtagbart skäl, till tävlingsledare/kansli på arrangerande 

klubb. Om ingen avanmälan sker kommer junioren att få betala dubbel startavgift. 

Starttider: Första start sker efter sista start på Skandia Tour First. Notera därmed att starttider kan 

variera mellan omgångarna.  

Tävlingsledare/starter: Det är av största vikt att juniorerna blir informerade om eventuella lokala 

regler, och att vi spelar efter de gemensamma tävlingsbestämmelserna som SGF har bestämt för 

Ungdomstävlingar. Poängtera vikten av golfens regler, god ton och gott uppförande samt speltempo!  

Domare: Distriktsförbundet bistår med domare på samtliga tävlingar. 

Anmälningsavgift: 100 kr (ändrad avgift 2017). Meddela gärna i anmälan om klubben står för 

startavgiften. Det underlättar för tävlingsledningen. 

Touravgift: De juniorer som spelar på Skandia tour måste lösa touravgift till Skandia tour. Detta gäller 

för samtliga omgångar. BDGF Juniortour har inget krav på touravgift.  

Greenfee: Ingen greenfee vid tävling eller vid ev. inspel för junior oavsett hemmaklubb. 

Inspel: Fritt inspel för junior veckan före tävlingen efter överenskommelse med spelplatsen. 

Greenfee för ledsagare/ledare bestäms av arrangerande klubb.  

Priser och prisutdelning: BDGF står för priser och ser till att de kommer ut till arrangerande klubb i 

tid inför tävlingen.  

Svenska Golfförbundet går på Riksidrottsförbundets rekommendationer när det gäller tävlingar för 

barn och ungdomar. Därmed kommer inga resultat från BDGF Juniortour att publiceras online eller 

på lattor.  

För klass tre delas pris ut till samtliga deltagare samt ett extra pris till de som spelat bättre än sitt 

hcp.  

För klass ett och två delas pris ut till ettan, tvåan och trean samt de som spelat bättre än sitt hcp.  

Administration av tävlingen: tävlingen läggs upp i nya GIT tävling av distriktets tävlingsansvariga och 

behörighet fördelas sedan ut till av klubben utsedd tävlingsledning. Lottning sker av distriktet i dialog 

med arrangerande klubb. Startlista publiceras på Min Golf två dagar före tävlingsdag.  

 

För mer information: 

Maria Bengtsson 

Tävlingsansvarig BDGF Juniorkommitté 

maria.dietist@gmail.com  

070-970 50 25 

www.bdgf.se  



 

 

Speldata Speldata Speldata Speldata Juniortävlingar Juniortävlingar Juniortävlingar Juniortävlingar 2017201720172017    
 

BDGF Juniortour omg 1 13:e maj Skaftö 

BDGF Juniortour  omg 2 10 jun    Dagsholm 

BDGF Juniortour  omg 3 2 jul        Stenungsund 

BDGF Juniortour  omg 4 30 jul      Strömstad 

BDGF Juniortour  omg 5 20 aug  Forsbacka 

BDGF Juniortour  omg 6 10 sep  Torreby 

 

Skandia Tour First       # 1 3 maj Skaftö 

Skandia Tour First      # 2  10 jun Dagsholm 

Skandia Tour First      # 3 2 jul Stenungsund 

Skandia Tour First      # 4 30 jul Strömstad 

Skandia Tour First      # 5 20 aug Forsbacka 

Skandia Tour First      # 6 10 sep Torreby 

 

Skandia Tour Future #2 11 jun Tjörn 

 

Skandia Cup  Klubbkval senast 28/6  

Skandia Cup   Gruppkval 6 juli  Lyckorna 


