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Förutom tävlingsbestämmelser i detta dokument genomförs tävlingar genom Jämtland-
Härjedalens Golfdistriktsförbund enligt gällande publikationer av Regler för golfspel och 
Spel- och Tävlingshandbok (kapitel 1-3), SGF:s Regelkort, samt kompletterande lokala 
regler för aktuell tävling. 
 
Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund har rätt att i samråd med berörda klubbar göra 
nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelse. 
 

Allmänt 
J/H-Touren erbjuder spel på banor över hela distriktet, tuff konkurrens, samt en familjär och 
trevlig stämning. J/H-Touren består av dels scratchtävling för damer och herrar från 22 år, 
dels handikaptävling från 50 år och uppåt i olika åldersklasser.  

Deltävlingar 
5 deltävlingar under 2023 och de genomförs på onsdagar med första start kl. xx:00: 

• Sandnäsets GK datum 
• Storsjöbygdens GK datum 
• Östersund/Frösö GK datum 
• Åre GK datum 
• Klövsjö/Vemdalen GK datum 

Spelform  
Spelformen är individuell slagtävling scratch över 18 hål för D22 och H22, samt individuell 
slagtävling netto (med handikapp) för D50, D60 och H50, H60, H70. Handicapgräns -36. 
 
Vid lika resultat avgörs tävlingen med den matematiska metoden i enlighet med SGF:s spel- 
och tävlingshandbok. 
 
Vid indelning av ålderskategorier används den s.k. kalenderårsprincipen, som innebär att 
spelaren under hela kalenderåret tillhör den ålderskategori spelaren uppnår under året. Minst 3 
spelare måste delta för att bilda en klass och för att en segrare ska kunna koras. Om färre än 
tre spelare är anmälda i en åldersklass ska de likväl beredas möjlighet att spela en yngre klass. 
 
Tävlingen bör spelas från ett slope-värderat tee (röd, respektive gul). Används 
hektometersystemet väljer arrangören den tee som anses motsvara respektive färg inom 
följande totallängdsintervaller beroende av åldersklass. Tabellen nedan utgår ifrån par 72, vid 
annat par görs rimliga korrigeringar i val av tee. 
 

Damer Herrar 

 

D50 4800 – 5300 meter H50 5400 – 5900 meter 
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D60 max 4800 meter H60 5400 – 5800 meter 

  H70 max 5400 meter 

Startavgift, greenfee 
Anmälningsavgiften är xxx kr per tävling och betalas i samband med anmälan (ev. 
registrering på startdagen). Spelare som är lottad i tävling och som lämnar återbud är skyldig 
att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl finns, (Godtagbara skäl, Återbud, i 
Spel- och tävlingshandboken).  
 
Medlemmar i distriktets klubbar erlägger en greenfee på xxx: -. Övriga deltagare erlägger 
greenfee enligt arrangerande klubb. 

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. Tävlingshandicap krävs för att få delta, handicapgränsen 36,0. 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 Spel- och tävlingshandboken). 

Överanmälan, Efteranmälan 
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. 
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Arrangörens ansvar  
Arrangerade golfklubb utser tävlingsledning (tävlingsledare med domaransvar och 
funktionärer). Protester med anledning av händelser/beslut vid tävlingen skall omedelbart 
efter avslutad rond framföras till tävlingsledningen för behandling. 
 
Arrangerande klubb ansvarar även för all information angående tävlingen och bjuder in till 
tävlingen. Inbjudan utsänds i god tid före tävlingen. Startlistor och resultatlistor publiceras på 
www.golf.se/tavla.  

Priser 
Prisutdelning bör ske i direkt anslutning till tävlingens avslutning. Minsta antal priser som 
delas ut bör vara 3 stycken, till lag 1, 2 och 3, i övrigt rekommenderas följa Spel- och 
tävlingshandboken. Specialpriser etc. beslutar arrangörsklubben om. Prisbordets värde 
rekommenderas motsvara minst 2/3 av anmälningsavgiften. 

Restaurang och servering 
Restaurangen, alternativ servering, bör vara öppen i god tid före första start. Det 
rekommenderas en (1) timme före första start och gärna en timme efter det att ronden är 
avslutad. 

Boende 
Arrangerande klubb kan med fördel även hjälpa till med rekommendationer om boende. 

För ytterligare upplysningar 
Förfrågningar ang. tävlingen ställs till klubbens utsedda Tävlingsledare namn, tel.nr., mail 
enligt uppgifter i GIT Tävling.  
	


