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Bohuslän-Dals Juniortour 2020 
Tävlingarna kommer under 2020 spelas enligt kompletterande avsnitt 1.18 i kap 1 i Spel- och 
tävlingshandboken 2020.  
 
Tävlingsbestämmelser/Lathund för BDGF Juniortour 2020 
Syftet med BDGF juniortour samt SGF Teen tour är att se till att juniorer får tävla på rätt spelnivå, få 
lagom tufft motstånd och spela på olika banor med många andra golfkompisar. Teen tour är indelad i 
tre nivåer - First, Future och Elite. Denna tävlingstrappa är för de som är 13 år eller äldre och som 
kommit en bit i sitt tävlande. Teen 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 undertour, 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.  

Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att 
omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan. Inget läkarintyg krävs och ingen startavgift 
kommer att tas ut.  

Till bästa klubb: Det delas i år endast ut en pokal i slutet av säsongen. Den går till den klubb som har 
flest deltagare, totalt över alla klasser inklusive Teen Tour First, under hela säsongen.  

Klassindelning Hcp Pojkar Hcp Flickor Spelform Födelseår 
Teen Tour First   Slaggolf scratch 1999-2007 
P1/F1 0,0-18,5 0,0-18,5 Slaggolf med hcp 1999 el senare 
P2/F2 18,6-40,0 18,6-40,0 Poängbogey 1999 el senare 
P3/F3 40,1-54 40,1-54 Poängbogey 1999 el senare 

 

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.  

Klass 3: Klassen riktar sig främst till de med hcp 37-54 och spelas över nio hål och från röd tee. För de 
med hcp mellan 30,0 och 40,0 kan välja att få spela antingen klass 2 eller klass 3. För år 2020 är 
caddie inte tillåtet, men ledsagare som om bistår yngre juniorer (12 år eller yngre) med tillämpning 
av Regler för golfspel, att räkna slag och föra scorekort är tillåtna. Som ledsagare är det INTE tillåtet 
att ge råd om spelet, hantera spelares utrustning eller dyl. Det är önskvärt att ledsagare håller sig på 
”en armlängds avstånd” för att i största möjligaste mån låta spelaren klara sig på egen hand.  

Vi avråder från användande av avståndsmätare. 
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Klass 2: Riktar sig till de spelare som kommit lite längre i sitt spel, dvs hcp 36,0-18,5. Här spelar man 
18 hål från ordinarie avsedd tee. Det finns möjlighet för de som önskar att redan vid hcp 40,0 spela 
18 hål om man känner sig redo för detta.  

Vid avanmälan: Avanmälan snarast, med godtagbart skäl, till tävlingsledare/kansli på arrangerande 
klubb. Om ingen avanmälan sker kommer junioren att få betala dubbel startavgift. Denna avgift 
faktureras hemmaklubb.  

Starttider: Första start på BDGF Juniortour sker efter sista start på Teen Tour First. Notera därmed 
att starttider och max antal deltagare 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 två domare på samtliga tävlingar. Dessa behöver tillgång till 
golfbil.  

Touravgift: De juniorer som spelar på Teen tour måste lösa touravgift till Teen tour för att kunna 
anmäla sig. Detta gäller för samtliga omgångar. BDGF Juniortour har inget krav på touravgift. 

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

Startavgift: 100 kr betalas på plats. Meddela gärna i anmälan om klubben står för startavgiften. Det 
underlättar för tävlingsledningen. BDGF efterfakturerar arrangerande klubb denna summa efter 
avslutad tävling för att täcka kostnad för priser.  

Inspel: Fritt inspel för junior dagen eller veckan före tävlingen efter överenskommelse med 
spelplatsen. Greenfee för ledsagare/ledare enligt överenskommelse i distriktet.  

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

På grund av avrådan från SGF gällande gemensamma prisutdelningar, se Tillfälligt kompletterande 
tävlingsvillkor, kommer det i år delas ut medalj till de spelare som spelat på eller bättre än sitt hcp, 
samt ett pris till alla som deltar i BDGF juniortour. Detta sker i samband med scoreinlämning.  

Publikförbud och anhöriga: Golfklubben ansvarar för att förbudet mot allmänna evenemang och 
tillställningar som omfattar minst 50 personer i ordningslagen följs utan avsteg. Det är därför inte 
tillåtet med publik på tävlingarna. De föräldrar som inte har barn i åldern 12 och eller yngre, och 
avser att fungera som ledsagare, ombeds även att lämna klubben under tiden som junioren tävlar.  

Ankomst: vi önskar att deltagare anländer till klubben max en timme före sin start och lämnar senast 
en timme efter avslutad rond. Undvik gärna att använda anläggningens omklädningsrum.  

Administration av tävlingen: tävlingen läggs upp i 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  E-post: bdgf.junior@gmail.com 
Tävlingsansvarig  Tfn: 070-970 50 25 
BDGF Juniorkommitté  
 


