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ÖREBRO JUNIOR TOUR 

Tävlingsbestämmelser  

Örebro Junior Tour är en tävling som riktar sig till de juniorspelare som inte vill 
eller får spela på Teen Tour First. Tävlingen spelas vid samma tid och plats som 
TeenTour First, alltså vid sex tillfällen, se program för Juniortävlingar. Tanken 
med tävlingen är att erbjuda juniorer en hcp-tävling som alternativ. Den 
kommer att spelas i 2 klasser, en över 18 hål och en över 9 hål. Båda klasserna 
spelas som slaggolf. Klass 1spelas över 18 hål med hcp-gränser 0-36 och med 
en minimi ålder på 13 år, alltså från och med det år man fyller 13 år. Klass 2 
spelas över 9 hål med hcp-gränser 0-54, ingen ålders gräns nedåt och 
resultatlista kommer inte att upprättar eftertävlingen. 

Dessa hcp-tävlingar läggs upp separat av varje klubb och man anmäler sig på 
golf.se som till en vanlig hcp-/klubbtävling. 

Klass 1 Tävlingen är handicapgrundande och ska därför spelas enligt Regler för 
golfspel, Spel och Tävlingshandboken och Lokala Tävlingsregler. Caddy är inte 
tillåten. En anmälningsavgift på 20kr kommer att tas ut av spelarna. 

Klass 2 Här kan spelaren själv bestämma om ronden ska vara handicap 
grundande eller inte. Ronden ska spelas från främsta tee. För att bli handicap 
grundande så gäller samma regler som för klass 1. I klass 2 kommer det INTE att 
publiceras någon prislista vilket innebär att om en spelare vill göra en hcp 
justering så får detta ordnas på egen hand. Ingen anmälningsavgift kommer att 
tas ut av spelarna. 

Dessa bestämmelser tillsammans med en inbjudan kommer att finnas på ÖLGFs 
hemsida. 

ÖLGF håller med ett ”startkit” till alla spelare i båda klasserna och ett första pris 
i klass 1, övriga priser i klass 1 ordnas av respektive arrangerande klubb. 

INFORMATION TILL KLUBBARNA  

Örebro Junior Tour läggs upp i GIT av respektive klubb som också tar in 
anmälnings avgifter, gäller klass 1. 

Teen Tour First administreras av SGF  

Vid frågor kontakta Karl Ekblom, karl.ekblom@telia.com  eller 070-5408420 
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