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Teen Tour First SGDF – Tävlingsstatuter 2021 
Dessa statuter beskriver de skillnader som finns mellan SGF Juniortävlingsmanualen för 2021 och den 
implementering av manualen som är vald för av SGDF arrangerade Teen Tour First tävlingar. 

Inbjudan: Inbjudan till Teen Tour First sker via SGDF och golf.se (min golf) hemsida. 

Allmänt: För spel på Teen Tour First SGDF krävs att spelaren betalat 350 kr i Touravgift (görs via Min Golf vid 
första anmälan).  Spelare som blir uttagna med Wildcard behöver ej ha erlagt touravgift för att få delta i 
tävlingen. 

Deltagare: Tävlingen är öppen för amatörer, PGA-, NA- och REAM-spelare, pojkar och flickor, - 21 år (födda 
2000 eller senare). En spelare får bara representera en klubb inom distriktet under varje säsong.  

Klasser: Pojkar och Flickor.  

Antal deltagare: 54 + 54 Pojkar och minst 24 Flickor.  

Spelform: 18 hål slagtävling, scratch.  
 
Tee: Tävlingarna ska spelas från en banvärderad tee för flickor och en banvärderad tee för pojkar. Följande 
totallängdsintervaller rekommenderas vid par 72. Flickor: 4 200–4 800 meter, Pojkar: 5 000–5 600 meter. 
Vid annat par ska rimliga längdkorrigeringar göras vid val av tee. En tävlingsledning ska tydligt klargöra för 
deltagarna vid inspelsdagen från vilken tee tävlingen spelas. 

Spelplats: Tävlingen spelas på två spelplatser per spelomgång. Pojkar (54) och Flickor (24) på en spelplats och 
ytterligare 54 pojkar på en annan spelplats. Vilka spelplatser som gäller framgår av Teen Tours hemsida men 
även på SGDF:s hemsida. Spelare väljer mellan spelplats A eller B inom SGDF. (Flickor har endast en spelplats 
per omgång) 

Anmälan: Anmälan görs via golf.se/Min Golf. Anmälningstiden till första omgången öppnar den 1 april och 
stänger kl 12:00 ca 10-14 dagar innan tävling. Anmälan till påföljande omgång öppnar i samband med att 
anmälningstiden går ut till ”innevarande” omgång. En spelare får bara delta på en ”nivå” (First, Future eller 
Elite) under en spelomgång. 

Wildcard: Arrangörsklubben har 4 wildcards för tävlingen varav högst tre får tilldelas spelare av samma kön. 

Utlottning: Vid överanmälan sker uttagning av deltagare enligt följande prioritetsordning 

1. Arrangörsklubbens wildcard, Distriktets wildcard 
2. Rankingpoäng 
3. handicap  

Hcp-gräns: 36 och lägre. 

Återbud: Anmäld spelar som inte önskar delta kan, innan anmälningstidens utgång avanmäla sig. Spelare som 
är uttagen till tävlingen skall lämna återbud till arrangörsklubbens tävlingsledare eller SGDFs TD innan tävlingen 
startar. Kontaktinformation finns i inbjudan som publiceras på SGDF:s hemsida.  

Order of Merit: Upprättas efter varje deltävling och finns för Pojkar och Flickor. Poäng tilldelas de 16 första 
enligt följande: 20, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Omgång 3, 4 och finalspelet är Major 



  

  

   

omgångar då dubbla poäng delas ut enligt följande: 40, 34, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 och 2 
poäng. Även finalspelet ingår i Order-of-Merit. Hamnar två eller flera spelare på samma poäng avgör antalet 
förstaplatser, därefter 2:a platser osv. placeringen. 

Fritt inspel: Fritt inspel. Kontakta arrangörsklubben i god tid (efter att du är uttagen) för att försäkra dig om en 
inspelstid. På OOM finalen gäller ej fritt inspel. 

Uppflyttningsplatser: De 10 % bästa av spelarna i varje klass, pojkar resp. flickor, tilldelas var sin 
Uppflyttningsplats i valfri Teen Tour Future deltävling i nästa spelomgång. Antalet som 10% beräknas på är 
antalet startande spelare i tävlingen. Vid lika resultat om dessa platser får även delade placeringar DTP kort. 
Korten är personliga. DTP kort utdelade i omgång #6 gäller för omgång #1 2022.  OOM Finalen ger ej 
uppflyttningsplatser. 

Antal deltagare  Uppflyttningsplatser 
Upp till 14  1 
15-24  2 + delningar 
25-34  3 + delningar 
35-44  4 + delningar 
osv.. 

Startordning: 3-bollar med 8-10 minuters startmellanrum. Klasserna lottas var för sig. 

Lika segerresultat: Segrare koras genom särspel ett hål i taget (s.k. "Sudden death"), i övrigt gäller matematiska 
metoden. 

Anmälningsavgift: 200 kr/deltagare som spelarna betalar in via anmälningssystemet på golf.se i samband med 
registrering för tävlingen. (I OOM Finalen betalas anmälningsavgift till arrangerande klubb på speldagen) 

Finalspel: Finalen spelas som en inbjudningstävling över 18 hål slagtävling scratch från gul/röd tee med 45 
pojkar och 25 flickor. Inbjudan sker enligt: 

1. 15 pojkar och 10 flickor som tagit Order of Merit poäng med högst SGF Ranking efter omgång  #6.  
2. 30 pojkar och 15 flickor som tagit flest Order of Merit poäng men inte inbjudits enligt 1) 

Priser: SGF levererar prisbord till de olika klasserna. Klubben kan dock välja att skjuta till fler priser än de som 
SGF tillhandahåller.  SGDF tillhandahåller pokaler till segrarna i finalspelet samt segrarna i Order-of-Merit för 
flickor resp. pojkar. 

Resultat: Se "Gemensamma tävlingsstatuter". 

Regler: Se "Gemensamma tävlingsstatuter". 

Tournament Director: SGDF utser TD för tävlingen som har det operativa ansvaret för genomförande av 
tävlingen. I översikten över finns TD angivet för varje tävling. Kontaktuppgifter för TDs finns under på SGDF:s 
hemsida.  

Tävlingsledarens ansvar: Se "Gemensamma tävlingsstatuter". 

Kontakt: Kontakta främst TD för aktuell tävling vid frågor. Kontaktuppgifter för TD finns på SGDF:s hemsida. 

Ansvarig SGDF:  
Fredrik Svärd 
E-post: fredrik.svard@sgdf.se 


