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SGDF Rookie Tour – Statuter 2021 4.0 

Allmänt: SGDF Rookie Tour är avsedd att ge yngre spelare med medelhöga handicap som inte är redo 

att spela "scratch"-tävlingar en möjlighet att spela på andra klubbar och få tävlingserfarenhet. 

Tävlingarna i Rookie Tour följer ”Regler för golfspel”, Spel och tävlingshandboken, samt de 

bestämmelser som beskrivs här.   

Regelkort: För SGDF Rookie Tour kommer under säsongen 2021 SGF:s regelkort att gälla. Detta 

underlättar för de tävlande och för tävlingsledningen utifrån att de lokala reglerna kommer att se 

likvärdiga ut på samtliga spelplatser och behovet av lokala regler på varje tävlingsplats minskas.   

Inbjudan: Inbjudan till SGDF Rookie Tour sker genom Juniorkalendern 2021 som utsändes till 

golfklubbarna, via SGDFs websida, golf.se, samt ev. från respektive arrangerande klubb.   

Deltagare: Tävlingen är öppen för juniorer 11–21 år, vår starka rekommendation är att spelarna är 13 

år och uppåt, spelare yngre än 13 år syns ej på resultatlista och får inte motta priser och måste 

representera klubb inom SGDF. Deltagare 13 år och uppåt från andra distrikt kan delta i mån av plats, 

dock kan dessa ej få Order-of-Merit poäng, ej heller delta i finalen. Arrangerande klubb har rätt till 

tre wildcards för spelare som uppfyller alla kriterier i statuterna. Spelare yngre än 13 år måste ha 

ledare eller förälder på plats under hela tävlingen och anmäla sig till Tournament Director. Spelare 

yngre än 13 år får ej heller delta i Order of merit finalen.  

Klasser: Pojkar och flickor   

Antal deltagare: Är satt till det maximala antalet Högst 54 pojkar och 24 flickor på en spelplats och 

54 pojkar på ytterligare en spelplats. Ingen deltagare förflyttning mellan klasser för att uppnå 78 

spelare. Detta gäller alla 6 spelomgångarna och alla spelplatser. Se avsnitt för Finalspel där annat 

deltagare antal gäller.  

Spelform: 18 hål Maxantal slag (slaggolf) med handicap.  (regler 2020) 

Tee: Pojkar spelar från blå tee. Där sådant saknas eller om banlängden från gul tee understiger 

5400m (par 72) används gul tee. Flickor spelar från röd tee.   

Anmälan: Pojkar och flickor anmäler sig senast kl. 18.00 på angiven anmälningsdag till tävlingen via 

golf.se - min golf - tävlingar. (Sök tävlingen via arrangerande klubb)   

Utlottning: Vid överanmälan sker uttagning av deltagare enligt följande prioritetsordning   

1. erhållna OoM-poäng i tidigare deltävlingar 

2. handicap   

Vid första deltävlingen sker ev. utlottning utifrån hcp.  

Reserver och Efteranmälan: Hanteras av TD för aktuell tävling och endast fram till tidpunkten för 

startlistans publicering. Efteranmäld spelare måste uppfylla kraven i statuterna. 
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Hcp-gränser: Spelare som har lägst HCP 5,0 och högst 30,0 för pojkar och 36,0 för flickor får delta. 

Spelare med lägre handicap hänvisas till SGF Teen Tour First. Den som har deltagit i en deltävling och 

därefter sänkt sitt HCP under 5,0 har rätt att deltaga i efterföljande deltävlingar samt ev. final.  

Spelomgångar: Från och med 2019 spelas Rookie tour samma dag som SGF Teen Tour First och det är 

inte tillåtet för spelare att dubblera och spela både Rookie Tour och Teen Tour First i samma omgång. 

Rookie tour spelas i omgångarna enligt följande: Spelplats 1 Teen Tour First 54 pojkar och Rookie 

Tour 54 pojkar och 24 flickor och på spelplats 2 First 54 killar och 24 flickor och 54 pojkar Rookie 

Tour. Det är ej tillåtet att anmäla sig till bägge spelplatserna för Rookie Tour i samma spelomgång. 

Order of Merit: Upprättas, för pojkar respektive flickor, efter varje deltävling inklusive finalspelet. 

Hamnar två eller flera spelare på samma poäng avgör antalet förstaplatser, därefter 2:a platser osv. 

Placerings poäng tilldelas, i respektive deltävling, till de 16 första pojkarna och flickorna enligt 

följande: 20, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Även finalspelet ingår i Order-of-

merit. Förutom i omgångarna 3 och 4 som räknas som majors och finalen där poängen är dubbel, 

enligt följande 40, 34, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. 

Inspel: Ej fritt inspel.   

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 och på golf.se. Vid återbud, efter anmälningstidens utgång, debiteras spelarens 

hemmaklubb för anmälningsavgiften. Spelare som ej lämnar återbud på ett korrekt sätt, anses ha 

uteblivit från start utan återbud och avstängs automatiskt från spel i nästa omgång. 

Notera att spelaren ansvarar för att återbudet når TL/TD.  

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

före flickor. Det skall vara 2 tee start på alla spelplatser där det är möjligt att genomföra, TD har 

beslutande rätten att ändra detta om en 2 tee start inte är möjlig eller onödig på grund av deltagare 

antal.   

Lika resultat: Särskiljning efter 1) Spelhandicap, 2) Matematiska metoden, 3) Lottning.  

Anmälningsavgift: 200kr / deltagare. Betalas direkt vid anmälan till SGDF  

Finalspel: Finalen spelas som en inbjudningstävling över 18 hål slaggolf med handicap från gul/röd 

tee. Inbjudan sker enligt placering i Order-of-Merit till de 30 bästa pojkarna och de 15 bästa flickorna. 

För att kunna vinna Order-of-merit måste spelaren delta i finalen spelare som tackar nej till finalen 

fråntas möjligheten att vinna Oom, endast deltagare i finalen kan vinna Order-of-merit.   

Priser: Arrangörsklubben köper priser för 50 kr/ deltagare för att använda till prisbordet. Vinnarna 

och 2:or och 3:or i P/F klassen skall ha jämförbara priser oavsett antalet deltagare i de olika 

klasserna. Arrangörsklubben fakturerar SGDF 250 kr per deltagare. (deltagare = spelare som startat i 

tävlingen). 

SGDF levererar vinnarpokaler till segrarna i de olika deltävlingarna och slutsegrarna i Order of Merit. 

Arrangerande klubbar anskaffar övriga priser i antal enligt Spel- och tävlingshandboken. Ett pris för 

bästa bruttoresultat bör delas ut. Närvaro vid prisutdelning erfordras för att erhålla pris.   

Tävlingsansvarig SGDF: 

Anders Bergh tel. 070-538 87 65 anders.bergh62@gmail.com 


