
Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF:s Individuella Distrikts-     

mästerskap för klasserna D, D21, D30, D50, H, H21, H30, H40 och H50. 
 

Lag DM avgörs i UGF:s Seriespel för D30, D50, H30, H40 och H50 

 

Klass Deltagare gräns tee hål typ singel klubben lagmedlem 

H Herrar 8,4 vit 36 RFs stor stor liten 

H21 Pojkar -21 12,4 vit 36 RFs stor stor liten 

H30 Herrar 30- 12,0 vit 36 UGFs silver silver  

H40 Herrar 40- 15,0 vit 36 UGFs silver silver 

H50 Herrar 50- 18,0 gul 36 UGFs silver silver 

 

D Damer 12,4 blå 36 RFs stor stor liten 

D21 Flickor -21 30,0 blå 36 RFs stor stor liten 

D30 Damer 30- * 30,0 blå 36 UGFs silver silver 

D50 Damer 50- 30,0 röd 36 UGFs silver silver 

 

Tävlingsform/          Slagtävling utan hcp. 

tee    Om vald tävlingsbana saknar vit/blå tee får gul/röd tee användas. 

  Vid hektometersystem väljs motsvarande tee. 

 

Tävlingsledning       Tävlingsledare, biträdande tävlingsledare och UGF:s  

                                  representant skall utses i god tid före tävlingen och med 

                                  namn finnas med i tävlingsinbjudan. 

 

Anmälningsavgift.  Avgiften bör vara 2/3 av ordinarie greenfee för vardagar. Juniorer 

(spelare i H21 samt D21-klassen) betalar halv avgift. 

Ej erlagd startavgift innebär startförbud. 

 

Anmälan &             Anmälan skall göras via Golf.se eller per telefon till  

Anmälningstid        arrangörsklubben senast kl. 18.00 8 dagar före tävlingsdag. Efteranmälan  

 möjlig efter överenskommelse med arrangörsklubben.   

 Observera att anmälan till tävlingen innebär ett  

 godkännande att personuppgifter publiceras på internet  

 (namn, klubb, hcp, score m.m.). 

 

Inbjudan                Skickas till UGF:s medlemsklubbar senast 4 veckor före tävlings- 

                                dagen.  

 

Begränsningar       En spelare som är medlem i flera klubbar får bara delta i DM i 

                                hemmaklubbens GDF. Om flera klasser anordnas samma dag får 

D21, D30, H21, H30 och H40 samtidigt delta i D resp. H (även H50 om 

vit tee saknas och gul tee används för samtliga H-klasser, motsvarande 

för D50 om blå tee saknas). 

RFs mästerskapstecken kan enbart vinnas av spelare som representerar en 

M-klubb enligt RFs stadgar. UGFs medalj kan vinnas av spelare som 

representerar en M eller A1-klubb.   

 

Antal deltagare/     Det krävs minst fem anmälda i en klass för att klassen skall   

klass                        genomföras. Minst 4 av dessa måste starta. 

 

Startordning         Sker i 3-bollar. Undvik att alla spelare i en boll kommer från  

                               samma klubb. Se i övrigt Spel-och Tävlingshandboken   

                               ang. spelordning i slagspelstävlingar samt seedad lottning. 



Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF:s Individuella Distrikts-     

mästerskap för klasserna D, D21, D30, D50, H, H21, H30, H40 och H50. 
 

. 

 

Startlista               Finns på Golf.se senast två dagar före tävlingsdag. 

 

Greenfee/              Tävlande betalar ej greenfee. Fritt spel skall medges en tränings- 

fritt spel                 rond valfri dag i sista veckan före tävlingsdag.  

 

Lag Består i klass H, D, H21 och D21 av de tre bäst placerade från samma  

  klubb inom klassen ifråga. Endast ett lag per klubb och klass. 

 

Plaketter                     RFs beställs av ansvarig inom UGF. Plaketterna levereras direkt till 

arrangerande klubb och betalas av UGF. 

UGF:s plaketter betalas av UGF och förvaras av UGF:s tävlingsansvarige. 

Gravyr av plaketter sker snarast efter anmälningstidens utgång. 

                                Plaketterna graveras med klass och årtal. 

                                Graveringen betalas av UGF. 

                                Plaketterna 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 place- 

                               ring och för prislistan används den s.k. matematiska metoden 

                               Se för övrigt Spel-och Tävlingshandboken under          

 avsnittet scratchtävlingar. 

 

Priser                    Prisbordets värde skall motsvara 75 % av anmälningsavgifterna. 

I juniorklasserna skall prisvärdet utgå från dubbla anmälningsavgiften, 

eftersom UGF till arrangören mot faktura utbetalar ett bidrag lika med 

halva anmälningsavgiften för juniorerna ( H21- och D21-klasserna). 

                                

Rapport               Arrangerande klubb skall snarast efter tävlingen kontrollera att 

fullständiga resultatlistor finns tillgängliga i GIT tävling. Referat från 

tävlingen skickas till UGFs tävlingsansvarig. 

 

Sponsorer           Arrangerande klubb har rätt att själv skaffa sponsorer. 

 

 

 

Enköping 17 -05-15 

Martin Gavelin TKO                 


