Inbjudan DM 2017
på Klövsjö-Vemdalens GK
Tävlingen genomförs enligt regler och rekommendationer baserat på Regler för golfspel och SGFs
Spel- och Tävlingshandbok, regler och föreskrifter för Klövsjö-Vemdalens Golfklubb, samt följande
villkor.

DM-klasser lördagen den 26 augusti
•
•
•

Damer: juniorer (21), seniorer, 30, 50, 60 (tee RÖD, 18 hål) och 70 (tee RÖD, 18 hål)
Herrar: juniorer (21), seniorer, 30, 40, 50, 60 (tee GUL, 18 hål) och 70 (tee RÖD, 18 hål)
HandiGolf: Kategori 1 och 2 med hcp-klasser (tee RÖD, damer, tee GUL, herrar, 18 hål)

Minst 3 spelare måste delta för att bilda en DM-klass och för att en mästare ska kunna koras.
Om färre än tre spelare är anmälda i en åldersklass ska de likväl beredas möjlighet att spela 18 hål
på lördagen för att därigenom ges möjlighet att kvalificera sig till spel i stora DM på söndagen.

Stora DM söndagen den 27 augusti
De 9 bästa damerna, och de 21 bästa herrarna från lördagens klasser spelar 36 hål (tee RÖD för
damer, respektive tee GUL för herrar)

Tävlingsform
Slagspel scratch. Vid lika resultat på 1:a plats/klass avgörs tävlingen via ”sudden death” på hål som
bestäms av tävlingsledningen före tävlingen. För övriga placeringar avgörs tävlingen med den
matematiska metoden i enlighet med SGF:s spel- och tävlingshandbok. HandiGolf spelas 18 hål
poängbogey.

Startavgift
Startavgift tas ut med 120 kr. Greenfee ingår.

Anmälan, spelarens ansvar
Spelaren är i alla lägen personligen ansvarig för sin anmälan till tävlingen. För att få delta ska
spelaren ha sin hemmaklubb (dvs. en till SGF ansluten golfklubb (M) eller ett till SGF anslutet
golfbolag (A1)) i distriktet och att anmälningsavgift för den aktuella och tidigare tävlingar är
erlagda. Anmälan skall göras via Min Golf på www.golf.se.

Avanmälan
Avanmälan från tävlingen skall ske före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång
kan endast återbud lämnas. Återbud, utan godtagbart skäl, debiteras med gällande anmälningsavgift.
Uppkommer akut förhinder att delta i tävling som man är anmäld i, skall detta snarast meddelas
receptionen. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5, Återbud, i Spel- och tävlingshandboken).

Överanmälan, Efteranmälan (efter anmälningstidens utgång)
Vid överanmälan, fler anmälda till tävlingen än vad tävlingen max kan omfatta, sker urval i
handikappsordning. Efteranmälan kan mottas i mån av plats. Då skall spelaren kontakta
arrangerande klubb och godkännas av tävlingsledning.

Transportmedel
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel annat än efter
tillstånd från tävlingsledningen. Undantag: Spelare som kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb.

Arrangörens ansvar
Arrangerande klubb ansvarar för all information angående tävlingen och bjuder in alla distriktets
klubbar. Inbjudan utsänds till distriktets klubbar senast tio veckor före tävlingen, samt 3-4 veckor
före tävlingen som påminnelse. Startlistor och resultatlistor publiceras på www.golf.se/tavla.
JHGDF ansvarar för tillsättning av domare, samt publicering av tävlingen på sin hemsida.
Förbundet ersätter arrangerande klubb med en fast summa som beslutas av distriktsstyrelsen.

Priser
I år är det sjunde året som distriktets alla klubbar gemensamt bidrar till prisbordet. Lördagens
förstapris i klasserna är en greenfeebiljett från distriktets alla klubbar, totalt 11 st. Söndagens
förstapris i Stora DM är fritt spel på distriktets alla klubbar fram till nästa års DM. Utlottning av
resterande priser.

Boende
Arrangerande klubb kan med fördel även hjälpa till med rekommendationer om boende
http://www.kvgk.se/hotel

Tävlingsledare
Förfrågningar ang. tävlingen ställs till Tävlingsledare Örjan Engström, 0705-49 64 90,
oeentrep@gmail.com JHGDF:s tävlingsansvarige är Björn Löjdahl 070-201 82 65
bjorn.r.lojdahl@icloud.com

