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INBJUDNINGSTÄVLINGAR NVGF DAM- OCH HERRTOUREN 
 
 
TÄVLINGAR 8 tävlingar för herrar, 7 för damer, i en gemensam Tour för 

AC/BD anordnas enligt nedan. DM ingår som en del i 
Herrtouren.  

 
TÄVLINGSDATUM Enligt NVGF:s Tävlingsprogram på www.nvgf.se 
 
    
TÄVLINGSFORM NVGF Herrtouren 

18 hål slaggolf med både brutto och nettoscore i åldersklasser 
H30, H40, H50, H60, H70, H80 och H85 (Hcp – 54) enl. SGF 
spel & tävlingshandbok 8.2.2. Deltagare i H70,H80 och H85 
spelar från mellanavstånd enligt hektometersystemet max 
5400 meter. 
 
Dessutom en rankingtävling (order of merit) över säsongen, 
där spelaren med flest rankingpoäng vinner sin klass. 
 
 
NVGF Damtouren 
Slaggolf med nettoscore i klasserna. Klassindelning vid 
samtliga tävlingar ska vara: 

  Klass A = +4.0 - 19.0 
Klass B = 19.1 - 25.0 
Klass C = 25.1 – 54.0 
 
Dessutom ingår en lagtävling över säsongen. Laget ska bestå 
av 3 personer vid varje speltillfälle.  
Lagresultatet består av två (2) bästa bruttoresultaten och det 
bästa nettoresultatet oavsett klass. Dessa tre (3) resultat läggs 
samman och utgör klubbens lagresultat. 
 
Av sommarens 7 tillfällen räknas klubbens tre (3) bästa  
resultat som utgör klubbens totala lagresultat. 
Pris för lagtävlingen: Vandringspris 
 

  
ANMÄLAN  Enskild anmälan ska ske via golf.se.  

Anmälan ska vara inne hos arrangerande klubb senast 2 dagar 
före aktuell tävlingsdag.  

 
 
STARTAVGIFT Startavgift per deltagare är 350 kr inkluderar tävlingsgreenfee, 

lunch samt till prisbordet för tävlingen. Arrangerande klubb kan 
fastställa en lägre startavgift för egna medlemmar om så 
önskas 
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RESULTAT & Prisutdelning ska ske snarast efter det att alla spelare 
PRISUTDELNING har kommit in och lämnat sitt scorekort till sekretariatet.  

Följande resultat ska räknas fram: 
 
NVGF Herrtouren 
Nettoresultat för hela startfältet i åldersklasser och  
redovisas efter tävlingen på www.golf.se. (GIT) 
Tävlingsledaren skickar bruttolista till herransvarig NVGF 
 

 Priser till bästa brutto och nettoresultat. Med minimum fyra 
deltagare i klassen. Prisbordets värde ska totalt motsvara minst 
50 kr/deltagare.  

 För finansiering av priser till segrarna med bästa ranking i 
respektive åldersgrupp avgår 20 kr - per startande till NVGF, 
som faktureras i efterhand.  

 Efter genomförd tour delar NVGF ut priser till spelare med flest 
rankingpoäng i varje åldersklass. 

 
 NVGF Damtouren 
   

• Pris till spelaren med bästa bruttoresultat oavsett klass vid 
varje speltillfälle. 

• 3 nettopriser/klass med minimum fyra deltagare i klassen.  
 
Prisbordets värde ska totalt motsvara minst 50 kr/deltagare. 
Det är valfritt för varje arrangerande klubb att dela ut fler 
priser. 

  
 
LOTTNING Sker om möjligt i tre-bollar. Fri lottning, prioriterade önskemål 

kring starttid. 
Om möjligt ska varje boll innehålla spelare från olika klubbar 
och hemmaspelare fördelas i bollarna så långt det går. 

 
  
STARTLISTA Startlistan ska anslås senast kl. 18.00 dag före speldag på 

golf.se. Arrangerande golfklubb kan lägga in startlistan på sin 
hemsida senast vid samma tidpunkt.  

   
START Löpande startordning alternativt kanonstart används med 

första start från kl. 08.00.  
 
 
TÄVLINGSLEDARE Klubbens utser i god tid en tävlingsledare för tävlingen. 
 Viktigt att tävlingsledarens namn och telefonnummer finns 

angivet i GIT.   
 
 
LOKALA REGLER Tävlingsledaren ska se till att samtliga tävlande får tillgång till 

”Lokala regler” antingen genom en personlig kopia av reglerna 
eller som väl synligt anslag, lämpligen i anslutning till 
startlistan/scorekortet. 
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SPONSOR Den arrangerande klubben får naturligtvis använda sig av 

sponsorer för tävlingen. 
 
  
FÖRTÄRING Måltid innefattande kost, sallad, bröd, måltidsdryck 
  och kaffe serveras i anslutning till tävlingen. 
 
AVSTÅNDSMÄTARE Får användas 
 
GOLFBIL Får användas mot uppvisande av läkarintyg. Utfärdat bevis från 

hemmaklubben enligt mall från SGF bör användas. 
 

 
GILTIGHET Ovanstående Generella Tourstatuter gäller tills vidare med 

början 2022.  
 
< 
NVGFs Styrelse 


