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Statuter och tävlingsföreskrifter för UGFs  
individuella distriktsmästerskap för 2019 
 
Distriktsmästerskap Lag avgörs i UGFs seriespel. 
 
Deltagare Hcp-gräns Tee Antal hål Medalj 
D60 damer födda 1959 eller tidigare 34,0 Röd 27 UGFs 
D70 damer födda 1949 eller tidigare 34,0 Röd 18 UGFs 
D75 damer födda 1944 eller tidigare 34,0 Röd 18 UGFs 
H60 herrar födda 1959 eller tidigare 26,0 Gul 27 UGFs 
H70 herrar födda 1949 eller tidigare 26,0 Blå 27 UGFs 
H75 herrar födda 1944 eller tidigare 34,0 Röd 18 UGFs 
H80 herrar födda 1939 eller tidigare        34,0 Röd 18               UGFs 

Tävlingsform 
Slagtävling utan handicap. 

Tävlingsledning      
Tävlingsledare, biträdande tävlingsledare och UGFs representant ska utses i god tid före 
tävlingen och deras namn ska finnas med i tävlingsinbjudan. 

Anmälningsavgift 
Avgiften bör vara ca 2/3 av ordinarie greenfee för vardagar. År 2019 är startavgiften 300 kronor. 
Spelare som ej erlagt startavgift innan lottning utesluts. 

Anmälan 
Anmälan och betalning sker på golf.se senast en vecka före speldatum. 

Inbjudan 
Inbjudan skickas till UGFs medlemsklubbar cirka sex veckor före tävlingsdagen.  

Begränsningar 
En spelare som är medlem i flera klubbar får bara delta i DM i hemmaklubbens GDF. Om flera 
klasser anordnas samma dag är det endast tillåtet att delta i en klass denna dag. 

Antal deltagare per klass 
Det krävs minst fem anmälda i en klass för att tävlingen ska genomföras. Minst fyra av dessa 
måste starta.  
  



Startordning 
Starten sker i trebollar. Undvik att alla spelare i en boll kommer från samma klubb. Se i övrigt 
Spel- och Tävlingshandboken angående ”spelordning i slagspelstävlingar.” Seedad lottning 
i hcp-ordning i alla klasser.  

Startintervall 
Var tionde minut.       

Startlista 
Startlista ska vara deltagande spelares klubbar tillhanda senast två dagar före tävlingsdag. 

Greenfee/fritt spel 
Tävlande betalar ej greenfee. Fritt spel ska medges för en träningsrond valfri vardag sista veckan 
före tävlingsdag. 

Medaljer             
För att DM-medaljer ska delas ut krävs mist fyra startande i en klass. Medaljer graverade med 
klass och årtal delas ut till 1:an, 2:an och 3:an i varje klass. UGFs medaljer och gravyr betalas av 
UGF och förvaras av UGFs seniorkommittés tävlingsansvarige. Gravyr av medaljer sker snarast 
efter anmälningstidens utgång och lämnas till arrangerande klubb i god tid före DM.  

Domare 
Kostnaden för distriktsdomare betalas av UGF. Ersättning utgår för tävlingsdag samt ett 
förberedande besök. 

Särskiljning 
Vid lika resultat play-off genom sudden death hål för hål när det gäller att utse segraren.  
Vid lika resultat för övriga delad placering. Se i övrigt Spel-och Tävlingshandboken, under 
avsnittet scratchtävlingar. 

Resultatlista 
Publiceras snarast efter avslut av tävlingen.  

Samråd 
Beslut som ska fattas av UGFs styrelse ska föregås av samråd med klubbarnas tävlings-
ansvariga vid den årliga TK-träffen. Se också Spel-och Tävlingshandboken och annons 
”Gemensamma bestämmelser för förbundstävlingar” i Svensk Golf nr 3 eller 4 aktuellt år. 
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