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TÄVLINGSVILKOR FÖR ÖREBRO JUNIOR TOUR 2020 
Örebro Junior Tour är en Hcp. tävling för juniorer som alternativ till Teen Tour 
First. Tävlingen spelas vid 6st tillfällen och vid samma tid och plats som Teen 
Tour First tävlingarna. Se program för Juniortävlingar. 
Tävlingen spelas i två klasser. Klass 1: 18 hål och klass 2: 9 hål. 
Spelformen slaggolf i båda klasserna.  
Anmälningsavgiften är 20 kr i båda klasserna och avg. går till priser.  
Anmälan görs på Min Golf som till en vanlig klubbtävling. 
Tävlingen läggs upp centralt av ÖLGF och anmälan är öppen till två dagar före 
tävling.  
 
KLASS 1: 18 HÅL HCP 0-54:  
Tävlingen är handicapgrundande och ska spelas enligt Regler för golfspel, Spel 
och Tävlingshandboken och arrangerande klubbs lokala regler.  
Pojkar spelar från Gult eller motsvarande Tee.  
Flickor spelar från Rött eller motsvarande Tee.  
Pojkar och Flickor som under året fyller 12 år kan, om det finns, välja ett 
kortare tee.  
Caddie: är tillåten för tävlande t.o.m. 12 års ålder. 
 
KLASS 2: 9 HÅL HCP 0-54:  
Tävlingen är handicapgrundande och samma regler gäller som för klass 1.  
Pojkar med hcp 0-36,0 spelar från gult eller motsvarande Tee, och med hcp 
36,1 från rött eller motsvarande Tee. 
Flickor med hcp 0-54 spelar från rött eller motsvarande Tee. 
Pojkar och Flickor som under året fyller 12 år kan, om det finns, välja ett 
kortare tee. 
Caddie är tillåten för alla spelare i klass 2.  
Det publiceras ingen resultatlista för klass 2 men i samband med 
prisutdelningen för klass 1 så delas det ut ett deltagarpris till alla startande i 
klass 2.  
 
PRISER / STARTKIT:                                                                                                               
ÖLGF håller med ett ”startkit” klass 1 och 2 samt ett Hederspris i klass 1. Övriga 
priser i klass 1 och klass 2 ordnas av respektive arrangerande klubb. 
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