Inbjudan DM 2021
Tävlingen genomförs enligt gällande publikationer av Regler för golfspel och Spel- och
Tävlingshandbok, samt lokala regler och eventuella kompletterande tävlingsvillkor som bestäms
av arrangerade golfklubbs tävlingsledning.
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 en rond på
lördagen för att därigenom ges möjlighet att kvalificera sig till spel i stora DM på söndagen.
De 6 bästa damerna, och de 15 bästa herrarna, från lördagen och som är anmälda i seniorklassen,
spelar avslutningsrond söndag. DM arrangeras som en multiklasstävling, vilket innebär att ni kan
delta i både er ordinarie åldersklass och seniorklassen. Ert resultat under lördagen räknas in i ”stora”
DM (gäller juniorer, D25, D50, H40, H50, H60).

Lördag 28 augusti
Damer:
• juniorer (-21), D25, D50 – 18 hål (rond ingår i ”stora” DM)
• D Seniorer (13-) – 18 hål (ingen klassegrare under lördag, rond 1 i ”stora” DM)
Herrar:
• H50, H60 – 18 hål (rond ingår i ”stora” DM)
• juniorer (-21), H25, H40 – 36 hål (ronder ingår i ”stora” DM)
• H Seniorer (13-) – 36 hål (ingen klassegrare under lördag, rond 1 och 2 i ”stora” DM)
Rond ingår i ”stora” DM – innebär att resultat under lördagen räknas in i ”stora” DM för dem som
valt att delta även i klassen ”H/D Seniorer”, förutom sin egen ålderklass.
Tee för alla klasser är Röd, respektive Gul (används hektometersystemet väljer arrangören den tee
som anses motsvara respektive färg).

Söndag 29 augusti
Damer:
• D Seniorer (13-) – 18 hål (6 bästa från lördag, rond 2 stora DM)
• D60 och D70 - 18 hål
Herrar:
• H Seniorer (13-) – 18 hål (15 bästa från lördag, rond 3 stora DM)
• H70 och H80 - 18 hål
Tee för seniorer är Blå, respektive Vit och tee för D60, D70, H70 och H80 klasserna är Röd
(används hektometersystemet väljer arrangören den tee som anses motsvara respektive färg och om
arrangerande klubb inte har blå eller vit tee, spelas tävlingen från röd respektive gul tee).

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

Startavgift
Startavgift tas ut med 200: - kr. inkl. greenfee

Anmälan, Avanmälan, 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 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 8.3.5.1, 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.
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.

Boende (bl.a.)
Frösö Park Hotel, Cronstads väg 2, 832 56 Frösön, 063-16 50 00
Hotell Östersund, Kyrkgatan 70, 831 34 Östersund, 063-57 57 00
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, 831 31 Östersund, 063-55 60 00

För ytterligare upplysningar
Förfrågningar ang. tävlingen ställs till arrangerande klubb (klubbchef). På tävlingsdagen
Tävlingsledare Mats Henriksson. Domare Stefan Bengtsson.

