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Klass, ålderskategori, spelform, avgift m.m. 
 

Klass Ålder Spelform Antal hål Tee** Startavgift 
Äkta makar/sambor  Slagtävling scratch foursome 36 hål Röd/gul 500 kr/par 
Äkta makar/sambor +100 50 - Slagtävling scratch foursome 36 hål Röd/gul 500 kr/par 
DMF, personer med funktionsnedsättning 12 - Slagtävling scratch 18 hål Röd/gul 400 kr 
D21 12 - 21 Slagtävling scratch 18 hål Blå* 400 kr 
H21 12 - 21 Slagtävling scratch 18 hål Vit* 400 kr 
Damer 12 - Slagtävling scratch 36 hål Blå* 400 kr 
Herrar 12 - Slagtävling scratch 36 hål Vit* 400 kr 
D30 30 - Slagtävling scratch 36 hål Röd 400 kr 
H30 30 - Slagtävling scratch 36 hål Vit* 400 kr 
H40 40 - Slagtävling scratch 36 hål Gul 400 kr 
D50 50 - Slagtävling scratch 18 hål Röd 400 kr 
H50 50 - Slagtävling scratch 36 hål Gul 400 kr 
D60 60 - Slagtävling scratch 18 hål Röd 400 kr 
H60 60 - Slagtävling scratch 36 hål Gul 400 kr 
D70 70 - Slagtävling scratch 18 hål Röd 400 kr 
H70 70 - Slagtävling scratch 18 hål Röd 400 kr 
H80 80 - Slagtävling scratch 18 hål Röd 400 kr 
 
* Om arrangerande klubb inte har blå eller vit tee, spelas tävlingen från röd respektive gul tee. 
** Om hektometersystemet används väljs den tee som anses motsvara respektive färg. 
 
Information om regler 
Dessa bestämmelser finns publicerade under Organisation – Tävlingskommittén på smalandsgolf.com 
 
Förbehåll 
Smålands Golfförbunds tävlingskommitté har rätt att göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa 
bestämmelser. 
 
Hemmaklubb 
En spelare får bara delta i DM-tävlingar i det golfdistrikt där spelaren har sin hemmaklubb. 
 
Åldersvillkor 
Vid indelning av åldersklasser används den s.k. kalenderårsprincipen, som innebär att spelaren under 
hela kalenderåret tillhör den ålderskategori spelaren uppnår under året. 
 
Inbjudan 
Arrangerande klubb ska skicka inbjudan till alla klubbar i distriktet samt till lagledare i serielag för 
respektive klass senast fyra veckor före tävlingen. Inbjudan ska innehålla information om klasser, sista 
anmälningsdag, starttider, tävlingsledare, vilka tees som gäller för Äkta makar/sambor etc.  
 
Dessutom ska inbjudan innehålla öppettider för restaurang, shop och drivingrange, information om 
inspel, kontaktpersoner, e-postadresser, fax- och telefonnummer. Kopia av inbjudan skickas även till 
Smålands Golfförbunds kansli. Se även Personer med funktionsnedsättning. 
 
Fritt inspel 
Alla deltagare har rätt till fritt inspel dagen före tävlingsdagen. Arrangerande klubb kan även tillåta 
inspel valfria dagar under veckan före tävlingen. Fritt inspel får endast ske vid ett tillfälle inför 
tävlingen. 
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Ålderskategori 
Se tabell under Klass, ålderskategori, spelform etc. 
 
Allmänt 
I en enskild klass måste minst fyra spelare/par delta för att DM-tecken ska delas ut. I lagtävling måste 
minst två lag delta för att DM-tecken ska delas ut. 
 
Anmälan 
Anmälan görs via ”Min golf” i GIT senast fem dagar före tävlingsdagen. Spelaren är själv ansvarig för 
sin anmälan till en tävling. Startavgiften ska betalas före start. 
 
Överanmälan 
Vid överanmälan sker urvalet enligt handicapprincipen, lägsta exakta handicap. 
 
Avanmälan/uteblivande från start 
Anmälan är bindande och arrangören äger rätt att fakturera startavgiften om avanmälan inte skett före 
anmälningstidens utgång. Om en spelare uteblivit från tävling ska startavgiften vara betald det datum 
som anges på fakturan. Om detta inte är gjort ska spelarens hemmaklubb meddelas för eventuella 
åtgärder. 
 
Efteranmälan 
Efteranmälan godtas inte. 
 
Äkta makar/sambor respektive Äkta makar/sambor + 100 (se Definitioner i Spel- och 
Tävlingshandboken). Max antal startande är 48 par. I Äkta makar/sambor + 100 ska båda spelarna 
vara minst 50 år och ha samma folkbokföringsadress. Foursome spelas från gul resp. röd tee på 
vartannat hål. Tävlingsledningen avgör vilka hål som ska spelas från gul resp. röd tee. Information om 
vilka tees som gäller ska anges på inbjudan. De tävlande paren avgör själva vem som ska slå ut från 
respektive tee.  
 
Damer, Herrar, D21 och H21, H30 
Max antal startande, 90 spelare sammanlagt. Fördelning; 45 herrar och 45 damer, 60 senior och 30 
juniorer. Om kvoten för ett kön inte fylls, kompletteras med spelare i klassen för det andra könet. 
Juniorer deltar automatiskt i båda klasserna Damer/D21 resp. Herrar/H21. 
 
Juniorklass; D21 och H21 korar distriktsmästare efter de första 18 hålen. Klasserna Herrar/Damer är 
rankinggrundande för SGF Golf Ranking. Det är tillåtet för junior att använda sig av caddie under hela 
tävlingen. (Se Spel- och Tävlingshandboken) 
 
D30, D50, D60, D70, DMF 
Max antal startande, 100 spelare sammanlagt. 20 spelare per klass. Om kvoten för en klass inte fylls, 
utökas övriga klasser. 
 
DMF, personer med funktionsnedsättning. Fördelning/indelning, en klass. Inbjudan ska innehålla 
information om tillgång till transportmedel och tillgänglighet på anläggningen. Samtliga deltagare är 
skyldiga att före anmälan kontakta Gustav Götstav ansvarig för handigolf i Småland, tfn. 0392-128 34. 
Gustav avgör enligt regler beslutade av SGF och EDGA vem som har rätt att delta i klassen. Anmälan 
sker därefter till arrangerande klubb. 
 
H40, H50, H60 
Max antal startande, 90 spelare sammanlagt. 30 spelare per klass. Om kvoten för en klass inte fylls, 
utökas övriga klasser.  
 
H70, H80 
Max antal startande, 90 spelare sammanlagt. 45 spelare per klass. Om kvoten för en klass inte fylls, 
utökas övriga klasser. 
 
Spelform 
Se tabell under Klass, ålderskategori, spelform, avgift m.m. 
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Lottning/spelordning 
Singelspel: 
De tävlande lottas i 3-bollar. Start av spelet sker genom kanonstart/shotgun start. Detta för att skapa 
en trevligare inramning vid prisutdelningen och ge bättre möjlighet att samla alla deltagare efter 
avslutat spel. Se även Priser. 
 
Om antalet startande inte är jämnt delbart med tre, bör bollar med lägre antal startande lottas in för 
respektive klass. Man bör aldrig lotta ihop spelare från olika klasser. Varje klass ska starta på 
intilliggande hål och delas in i tre ungefär lika stora handicapgrupper, där gruppen med lägst handicap 
alltid spelar i mitten av de hål klassen startar på. Gruppen med näst lägst handicap spelar först och 
gruppen med högst handicap sist. 
 
Foursome: 
De tävlande lottas i 2-bollar. Vid ojämnt antal par lottas en 3-boll in på lämpligt hål. Seedning sker likt 
singelspel. Se ovan under Lottning/spelordning - Singelspel 
 
Start av spelet sker genom kanonstart/shotgun start. Detta för att skapa en trevligare inramning vid 
prisutdelningen och ge bättre möjlighet att samla alla deltagare efter avslutat spel. Se även Priser. 
 
Särskiljningsmetod 
Vid lika resultat gäller särspel för att kora segraren. För övriga prisplatser gäller matematiska metoden, 
i andra hand lottning. I lagtävlingen spelas särspel med en spelare/ett par per klubb. 
 
Priser 
Individuellt och par: 
Minst fyra spelare/par krävs för att DM-tecken ska delas ut. Vid minst fyra startande spelare/par 
tilldelas segraren i respektive klass även Smålands Golfförbunds introduktionskort som berättigar till 
fritt spel under nästkommande år på golfbanor inom distriktet, enligt bestämmelser som gäller för 
introduktionskort. En spelare kan bara vara innehavare av ett introduktionskort under innevarande 
säsong. Arrangerande klubb ansvarar för prisbord, 100 kr. per spelare/par avsätts till priser. 
 
Vinnare/vinnande par tilldelas introduktionskort av Smålands Golfförbund för fritt spel på golfbanor i 
distriktet kommande säsong. Vid prisutdelningen ska värdebevis för introduktionskort delas ut. 
Värdebevis erhålls av Smålands Golfförbund. 
 
I tävlingar med nyttopriser bör pris delas ut till var sjunde deltagare (påbörjat antal). 
 
Antal priser  Antal startande  Prisfördelning i % av totalt prisvärde 
 1 4–7  100 
 2 8–14  70, 30 
 3 15–21  60, 30, 10 
 4 22–28  50, 25, 15, 10 
 5 29–35  42, 24, 17, 11, 6a 
 6 36–42  35, 23, 17, 12, 8, 5 
 7 43–49  33, 22, 17, 12, 8, 5, 3 
 8 50–56  30, 21, 16, 12, 9, 6, 4, 2
 
Lagtävling: 
I lagtävling representeras klubben av 1 lag där de tre bästa individuella scorerna från samma klubb 
räknas. Minst två startande lag krävs för att DM-tecken ska delas ut. Vid minst fyra startande lag 
tilldelas segrande lag även Smålands Golfförbunds introduktionskort, som berättigar till fritt spel under 
nästkommande år på golfbanor inom distriktet, enligt bestämmelser som gäller för introduktionskort. 
En spelare kan bara vara innehavare av ett introduktionskort under innevarande säsong. Priser till en 
eventuell lagtävling ska ingå i de 100 kr. som avsatts till priser. 
 
Tävlingsregler 
Tävlingsregler och lokala regler för respektive spelplats skrivs av domare tillsammans med 
arrangerande klubb. Reglerna delas ut till samtliga spelare före start. 
 
Avståndsmätare (anmärkning till Regel 14-3) 
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en 
spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra 
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förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka) bryter spelaren mot 
Regel 14-3. 
 
Transportmedel 
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter 
tillåtelse från tävlingsledningen. Undantag är deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda 
transportmedel. Spelare som har tillstånd att använda transporthjälpmedel måste ange detta vid 
anmälan. Tillstånd ska visas upp för tävlingsledningen före start. 
  
Observera, tillstånd för att använda transporthjälpmedel är personligt. Partner eller medspelare som 
inte har tillstånd att använda transporthjälpmedel får inte åka i ett transporthjälpmedel under pågående 
rond.  
 
Resultat 
Arrangerande klubb skickar resultatlistor till alla klubbar i distriktet via e-post och via e-post som 
bifogad fil till Smålands Golfförbunds tävlingskommitté pierre.oksanen@gmail.com senast dagen efter 
sista tävlingsdag. 
 
För ytterligare upplysningar 
Pierre Oksanen, ordförande tävlingskommittén, Smålands Golfförbund tfn. 036-71 17 47,  
mobil 070-482 38 13. I övrigt hänvisas till rubriken Organisation – Tävlingskommittén på 
smalandsgolf.com 
 

 
Några saker som inte är noterade i texten. 
- Skapa en facebookgrupp DM 
- Nyhetsbrev DM-Smålandsserien 
- Arr. flera år på samma bana. DM 
- Info mot spelare i Smålandsserien. DM 
- Andra datum. DM 
- Antal hål generellt. DM (önskan om minskning från vissa, men ett mästerskap måste spelas med 
antal hål som idag minst). 
- Sammanställning/inbjudan??? 
- Att vi skulle komma på bra argument att kanalisera via klubbarna 

mailto:pierre.oksanen@gmail.com
http://www.smalandsgolf.com/

