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1  ÖVERGRIPANDE 

 
Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: 

• Regler för Golfspel  
• Spel- och Tävlingshandboken  
• SGFs regelkort 
• Kompletterande lokala regler för aktuell tävling 

 

2 ALLMÄN INFORMATION 

 
NVGF Junior Tour består av tävlingar som syftar till att passa alla juniorer som vill spela tävlingsgolf. Tävlingarna 
är öppna för spelare som betecknas som juniorer enligt SGFs definition. 
Spelplatser och datum finns beskrivna på www.nvgf.se. 
 

3 PRESENTATION AV TÄVLINGAR 

Specifika tävlingsbestämmelser finns i kapitel 5 och 6 i detta dokument. 
 
 

3.1 NVGF Junior Tour  
Touren består av 4 ordinarie tävlingar följda av final.  

4 GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 

4.1 CARE FOR THE COURSE 
Tävlingsledningen på alla NVGF Junior Tour tävlingar har rätt att utnyttja möjligheten till ”Care for the course” 
(CftC), som innebär att deltagarna, efter avslutat spel lagar nedslagsmärken, lägger tillbaka torvor och ser till 
att skräp ligger i papperskorgar, så att banan lämnas i det skick man kan förvänta sig efter en tävling. 
Tävlingsledningen ska bara utnyttja möjligheten till CftC om den bedömer att banan eller övningsområdena är i 
sämre skick än vad man kan förvänta sig efter en tävling.  
 
Om deltagare inte medverkar i CftC kan de bedömas ha gjort sig skyldiga till olämpligt uppträdande.  
Tävlingsledningen bedömer om deltagare har utfört uppgiften på fullgott sätt. 
 

http://www.nvgf.se/
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4.2 HANDICAP 

Spelaren är ansvarig för att dennes handicap är dagsaktuellt. Varje enskild rond kommer automatiskt att 
registreras i GIT. 

 

4.3 ANMÄLAN OCH ANTAL DELTAGARE 

Anmälan görs via GIT senast kl 14:00 tre dagar före speldag . Detta gäller både ordinarie omgångar och 
finalspel. Spelare kan välja att anmäla sig till klass som motsvarar spelarens handicap eller anmäla sig till 
samma klass som spelaren deltog i vid säsongsdebut. 
Tävlingsledningen kan ge dispens för att en spelare anmäler sig till annan klass. 

Startlistor ska publiceras senast kl 18:00 två dagar före speldag. 
 

Maximum antal spelare för alla tävlingar och klasser för en tävlingsdag på NVGF Junior Tour är 120. 
Arrangörsklubb kan eventuellt ge dispens om fler spelare vid behov. Urval vid överanmälan sker utifrån 
anmälningsordning. 

4.4 TÄVLINGSAVGIFT 

Avgiften är 400 kr för 36hål tävlingsrond,  250 kr per 18hål tävlingsrond och 200 kr per 9hål tävlingsrond  

Gemensamt gäller att: 

• Varm lunch ingår i tävlingsavgiften.  
• 50 kr per tävlingsdag och deltagare reserveras för priser i finaltävlingen. NVGF fakturerar 

arrangörsklubb motsvarande belopp efter varje genomförd ordinarie omgång. 
• Intäkter från tävlingsavgifter ska användas för mat och priser. 
• Startavgiften faktureras respektive klubb. 

 

4.5 ORDER OF MERIT 

Inom varje tävling och klass får första 15 placeringar poäng enligt följande:  

• plats 1 30 p  
• plats 2 25 p   
• plats 3 20 p   
• plats 4 15 p   
• plats 5 12 p   
• plats 6 10 p   
• … 
• plats 15 1 p   

Spelare med samma resultat delar plats och poäng för de delade placeringarna. Detaljer angående avgörande 
vid lika resultat finns i specifika bestämmelser under varje tävling. 
Finalomgången ger 1,5X så många poäng i alla klasser. 
 
Order of Merit beräknas utifrån dom 4bästa poäng resultaten. 
Order of Merit-poäng kan överföras mellan tävlingar. 
I D-klassen så räknas ingen ranking ut över hela säsongen. 
Order Of Merit tilldelas endast spelare inom NVGF 
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4.6 INSPELSROND 
 
Inspelsrond dag före första tävlingsdag är inkluderad i anmälningsavgiften.  
Önskar spelare fler inspelsronder sker det i enlighet med gällande bestämmelser gällande juniorers spel inom 
NVGF. Byte av inspelsdag kan endast ske med arrangörsklubbens godkännande. 

 

4.7 PRISER 
För bästa placeringar rekommenderas ett pris per 5-7 spelare inom varje klass, med hänsyn till total antal 
startande i tävlingsdagen. Priser skall dock minst finnas till plats 1-3 oavsett antal deltagare. 
Fyra priser som lottas inom hela startfältet för dagens NVGF-tävlingar på spelplatsen till spelare som inte får 
placeringspriser. 
I D-klassen så delar vi ut samma priser till alla deltagare. 
 

4.8 KONTAKTER 
• Tävlingsledningen för respektive tävling skall finnas upplagd i GIT. 
• NVGF Junioransvarig enligt www.nvgf.se.  

 
 

4.9 STARTTIDER 
Våra rekommenderade starttider. 

• Dag 1 kl 11.00 
• Dag 2 kl 09.00 

 
 

4.10 UNDANTAG 
Om någon Junior önskar ingå i annan klass än enligt nedan skall detta anmälas till Junioransvarig som sedan 
beslutar om klasstilldelning.  
 
 

5 TÄVLINGSBESTÄMMELSER NVGF JUNIOR TOUR  

5.1 KLASSER 
 

Tävlingen spelas som för var och en av klasserna enligt nedan: 
• Klass A Pojkar, minst 13år handicap  – 12(innevarande år) slagtävling utan handicap över 36 hål gul tee 

eller motsvarande. Rankinggrundande enligt SGF regler. 
• Klass A Flickor, minst 13år handicap  – 12(innevarande år) slagtävling utan handicap över 36 hål röd 

tee eller motsvarande. Rankinggrundande enligt SGF regler. 
• Klass B Pojkar och flickor, handicap 6 – 23.0, alla åldrar, slaggolf med handicap över 18 hål. 

Pojkar startar från gul tee eller motsvarande och flickor från röd tee eller motsvarande. 
• Klass C Pojkar och flickor, handicap 23,1 – 36,0 alla åldrar, Poängbogey med handicap över 18 hål. 

Pojkar startar från gul tee eller motsvarande och flickor från röd tee eller motsvarande. 
• Klass D Pojkar och flickor, handicap 36,1 eller högre, poängbogey över 9 hål. 

Pojkar och flickor startar från röd tee eller motsvarande. 
I B, C och D klass kan alla spelare välja annan tee i enlighet spel och tävlingshandboken 

http://www.nvgf.se/
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5.2 AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT 
 
Särskiljning gällande första plats i klass A sker genom särspel hål för hål. 
Spelare med samma resultat i klass A delar plats. 
Vid lika resultat i klasserna B,C och D särskiljs deltagarna på följande sätt: 

1. Spelhandicapmetoden 
2. Matematiska metoden 
3. Lottning 

 
 
 

5.3 KVALIFICERING TILL FINAL 
 
Alla klasser: 
Samtliga spelande Juniorer har rätt att spela finalen, Anmälan skall ske i tid och ansvarig klubb har rätten att 
begränsa startfältet och då skall det ske utifrån OOM poängen. 
 
Mästare per klass blir spelare som har samlat flest Order of Merit poäng i respektive klass, beräknat utifrån 
spelarens 4 bästa resultat. 
 
 
 
 
Jakob Granström 
Junioransvarig i NVGF 


