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VILLKOR FÖR DM-TÄVLINGAR I BDGF 2021 

 
Kategori-DM 
 
Allmän information: 
Tävlingarna genomförs enligt: 

• Regler för Golfspel, gäller från januari 2019 
• Spel- och Tävlingshandboken gäller från januari 2020 
• WHS (world handicap) från 200301 
• Värdklubbens särskilda regler för tävlingen. 

 
Anmälningsavgift 
0: - 
Greenfee 
0: - 
 
Tävlingstyp och spelformer 
Kategori-DM spelas klasserna i D22, D50, D60, D70, D75, H22, H40, H50, H60, H70, H75 & H80 
Kategori-DM spelas samtidigt med 3:e omgången i BDGF:s Seniortourer för resp. klass. 
Vid inställd 3:e omgång spelas DM i stället under den 4:e omgången. 
DM-tävlingarna spelas utan hcp. 
DM spelas som Slagtävling i samtliga divisioner utom D70, D75 & H80 som spelar slaggolf. 
H75 och H80 spelar från röd tee eller motsvarande. 
D70 och D75 får spelas från orange tee där den är korrekt slopad 
 
Deltagare: 
Samtliga deltagare i 3:e omgången i BDGF:s Seniortourer för resp. klass oavsett division och hcp. 
Därtill äger spelare med en WHS på högst 36 rätt att delta. Spelare utöver seriespelet startar före 
eller efter ordinarie startfält. 
För att få delta i prisutdelning krävs aktivt medlemskap i klubb inom BDGF. 
 
Transportmedel: 
Se ”Tävlingsvillkor för Bohuslän-Dals Seniortourer 2020” 
 
Övrigt: 

1. Anmälan av lagen i seriespelet görs på sedvanligt sätt. Övriga spelare anmäler sig via GIT, 
senast 7 dagar före resp. tävlingsdag. 

2. Vid lika resultat skall särspel tillämpas för att kora DM-segraren. Övriga placeringar enl. den 
matematiska metoden. 

3. Till de tre bästa spelarna i varje klass utdelas medaljer. Segrarna i resp. klass erhåller 
dessutom BDGF:s Introduktionskort gällande för nästkommande år från den 1/4. 

4. Vandringspris till Årets DM-klubb. Poängberäkning 5-1 för de 5 bästa resultaten i varje 
kategori. 

5. Arrangören skall senast 45 minuter före första start ha öppnat: Driving Range, Shop och 
Restaurang. 

 
Domare 
En av BDGF utsedd domare kommer att vara på plats under tävlingen. 
Domaren ingår i tävlingsledningen. 

 
 


