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1. BAKGRUND
1992 startade ett projekt i samverkan mellan SGF och Svenska Handikappidrottsförbundet
med syfte att erbjuda funktionsnedsatta golfare att välja golf som sin idrott för rekreation och
fritidssysselsättning.
Projektet hade bland annat målsättningarna att integrera golfen för funktionsnedsatta i SGF:s
regi med tonvikt på följande:
att få igång ett nationellt tävlingsutbud
att öka tillgängligheten för dem på golfbanor och i klubbhus samt
att synliggöra spelarkategorin i Golfsverige
Detta ska vara en naturlig del av SGF:s verksamhet. Golf för funktionsnedsatta är sedan 1996
integrerad i SGF:s ordinarie verksamhet.
Samhall AB var huvudsponsor åren 1993 - 2004 för HandiGolf Tour. 1993 startade
tävlingsverksamheten med en tävling, Samhall Cup, och sedan 1994 anordnas tävlingar på
olika banor runt om i landet. På hösten avgörs touren i en final.
Syftet med tävlingarna är att skapa ett forum för funktionsnedsatta spelare att mötas och
utveckla golfspelet för dem.
Huvudarrangör är SGF i samarbete med distrikt och lokala klubbar över hela Sverige.
Sedan 1996 finns också ett landslag som deltar i internationell tävlingsverksamhet och sedan
1998 anordnas Europamästerskap.
2. ÖVERGRIPANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Förutom aktuell Tävlingsledarmanual genomförs denna tävling enligt:
Regler för Golfspel 2008 – 2011
Spel- och Tävlingshandbok med Handicapregler 2008 – 2011.
Protester
Eventuella protester med anledning av händelser/beslut under HandiGolf Tour skall snarast
framföras till den lokala Tävlingsledningen för behandling.
Skall SGF:s Tävlingsenhet eller Regelkommitté avge yttrande/beslut skall skriftlig protest
med kort redogörelse samt uppgifter om kontaktpersoner därefter snarast sändas till berörd
SGF-instans varefter Tävlingsenheten och/eller Regelkommittén behandlar ärendet och avger
ett svar.

3. TÄVLINGSPROGRAM HandiGolf Tour 2011
Speldatum
Maj 21—22
Juni 11—12
Juli 30—31
Augusti 27—28
September 24—25

Tävling
deltävling
deltävling
deltävling
deltävling
deltävling

Klubb
Abbekås GK
Ängsö GK
Lundsbrunn GK
Borås GK
Ekerum GK

Sista anm.dag
maj 13
juni 03
juli 22
augusti 19

Antal dagar, hål och startande i HandiGolf Tour
Varje deltävling spelas över två dagar med 18 hål per dag. För att en deltävling skall kunna
genomföras krävs minst tio startande totalt. Lägsta antal spelare i A- klassen är två.
Information om finalspelet redovisas under punkten 7.
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4. TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Anmälan
Anmälan görs direkt till arrangörsklubb eller via hemsidan
http://handigolf.golf.se
Anmälan skall göras enligt punkt 3. Anmälan skall innehålla namn, adress,
telefon, hemmaklubb, exakt handicap, Golf-ID samt eventuellt önskemål
om bil, egen bil/scooter eller caddie.
Anpassade regler Som komplement till Regler för Golfspel finns det Anpassade Regler för
Funktionshindrade (A Modification of the Rules of Golf for Golfers with
Disabilities). Arrangörsklubben skall delge domare dessa anpassade regler
samt denna tävlingsledarmanual.
Länk http://www.randa.org/en/RandA/Downloads-and-Publications.aspx /
A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities
Avståndsmätare (Anmärkningen till Regel 14-3)
”I HandiGolf Tour får en spelare skaffa sig information om avstånd genom
att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en
fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även
bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel
(t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3,
för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare
funktion faktiskt används.”
Anmärkning 1:
Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt
att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller
övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).
Anmärkning 2:
Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har
en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att
(i) applikationen endast mäter avstånd och
(ii) den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare
funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare
funktion faktiskt används.
Avgift

Arrangörsklubben bestämmer själv anmälningsavgift, men
rekommenderad avgift är 250 kr. Avgiften erläggs på plats före
tävlingsstart. Om touravgiften inte är betald, är anmälningsavgiften till
klubben 350 kr.

Avgörande vid
lika resultat

A-klass: För vinst genomförs särspel, play off, hål för hål
I övrigt gäller delade placeringar
B- och C-klass: I första hand tillämpas spelhandicapmetoden
I andra hand tillämpas den matematiska metoden
I tredje hand sker avgörande genom lottdragning

Deltagare

Rätt att delta äger spelare som är aktiv medlem i sin klubb och som har
officiell handicap. Spelaren skall också ha ett funktionshinder motsvarande
”minsta handikapp” enligt regler bestämda av SGF och EDGA.
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Om domare används skall denne/dessa ha lägst Distriktsdomarkompetens.
Det åligger arrangörsklubben att i samverkan med GDF svara för detta.
Arrangörsklubben har dessutom ansvaret att domare i tävlingen får tillgång
till denna Tävlingsledarmanual för sin uppdatering.

Ersättning till
Klubbens kostnader för genomförande av tävling i HandiGolf Tour täcks
arrangörsklubb av anmälningsavgifter samt eventuella lokala sponsorer.
Fritt spel

Det rekommenderas att en rond fritt inspel erbjuds spelaren samt eventuell
caddie/ledsagare före tävling.

Golfbil,
Golfscooter

Arrangörsklubb ansvarar för att bilar finns tillgängliga för spelare som har
behov av det. Bilar lånas av klubbar i distriktet. Ersättning utbetalas från
SGF till arrangörsklubb med 750 kr för bil och 375 kr för golfscooter.
Skicka faktura till Helena Brobeck, SGF, Box 84, 182 11 Danderyd.
Arrangörsklubben ansvarar för laddning av elbilar, golfscooters för både
inspelsdag och tävlingsdagar. Detta gäller även spelarnas egna golfbilar/
golfscooters .
Spelare ansvarar för att meddela sitt behov av bil eller golfscooter vid
anmälan.
Uppstår problem att få tag i golfbilar kontakta SGF, Helena Brobeck på
08-622 15 07.

Handicap,
förändring av

I varje deltävling spelar man på dagsaktuell exakt handicap.
Har man sänkt sin handicap under nedre gräns för klassen deltar man med
sin aktuella exakta handicap.
Exempel: Spelaren startade på 19,8 i klass C, men har 18,2 inför aktuell
tävling vilket innebär att han då spelar på 18,2 i klass C.
Har man höjt sin handicap ovanför övre gräns för klassen deltar man med
klassens högsta handicap.
Exempel: Spelaren startade på 18,0 i klass B, men har 18,6 inför aktuell
tävling innebär att han då spelar på 18,4 i klass B.

Handicap,
i ronderna

Rond 1 och rond 2 spelas på samma exakta handicap. Spelaren är skyldig
att själv se till att eventuella handicapjusteringar till följd av gjorda resultat
blir reglerade i spelarens handicapstatistik i GIT.

Handicap,
korrekt

Spelaren är själv ansvarig för att han har en korrekt och uppdaterad exakt
handicap vid varje tävlingstillfälle. Tävlingsledningen bör kontrollera
spelarnas handicap i GIT före start. Bedömer spelarens hemmaklubbs
handicapkommitté det motiverat att utnyttja handicapreglernas paragraf
4.3 för att bättre spegla en spelares handicap är det viktigt att en revidering
görs före nästa deltävling.

Klassindelning

A-klass – 9,4
B-klass 9,5 – 18,4
C-klass 18,5 – 36,0
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Order of Merit

Order of Merit poäng delas ut efter varje deltävling till spelare i respektive
klass enligt följande: 14p, 10p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1 p.
Efter grundspelets slut räknas de sammanlagda OoM-poängen ihop och de
fyra bäst placerade i A-, B- respektive C-klassen går till finalspel.
Vid lika poängsumma efter avslutad OoM avgör i första hand den högsta
deltävlingspoängen, i andra hand summan av den första och andra högsta
deltävlingspoängen och så vidare. Om fortfarande lika vinner den spelare
som först tog sin högsta deltävlingspoäng.

Priser

Arrangörsklubb bestämmer själv prisbord och prisceremoni. Det rekommenderas att lokala sponsorer vidtalas. I finalspelet delas också en pokal ut
till årets segrare samt priser till vinnare i grundspelets A, B och C-klass.

Redovisning
av resultat

Arrangörsklubben ansvarar för att det finns Scoreboard där resultat
redovisas efter 9, 18, 27 och 36 hål.

Redovisning

Resultat skickas i excelformat omgående med e-post till: kim@smode.se
Resultat redovisas på arrangerande klubbs hemsida samt på
http://handigolf.golf.se
Skicka gärna med bilder i jpg-format för publicering på hemsidan.

Resebidrag

Resebidrag för deltagande i HandiGolf Tour eller internationell HandiGolf
tävling kommer att utgå till vinnaren av Order of Merit klass A, B
respektive C.

SGF:s flagga

SGF:s flagga ska hissas på tävlingsdag. Klubb som saknar SGF:s flagga
kan rekvirera denna från SGF, Intern Service, internservice@sgf.golf.se

Spelform

A- klassen spelar slagtävling scratch
B- klassen spelar slagtävling med handicap
C- klassen spelar poängbogey med handicap

Spelordning

Inför första ronden lottas spelordning inom respektive klass fritt med
följande startordning; A följt av B följt av C.
Bilburna spelare lottas ihop i möjligaste mån i samma klass.
Andra rondens lottning baseras på resultatet efter första ronden – start sker
i omvänd resultatordning.
Samma startordning A, B och C i rond 2 som i rond 1.

Starter

Arrangörsklubben svarar för att det finns en starter på första tee bägge
speldagarna. SGF ser till att det kommer att finnas startertält.

Startlista

Startlistan läggs ut på klubbens hemsida alternativt SGF:s hemsida i
veckan innan tävling samt skickas ut till anmälda spelare.

Tee

Herrar A- och B-klass skall spela från gul tee och herrar
C-klass skall spela på röd tee.
Samtliga damer skall spela från röd tee.
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Tillhörighet

Den klass spelaren tillhör vid första deltävlingen spelar han i under resten
av innevarande år på HandiGolf Tour.

Touravgift

För deltagande i HandiGolf Tour 2011 är touravgiften 400 kronor vilken
skall erläggas senast den 30 april.
Detta för att vara berättigad till Order of Merit-poäng samt finalspel på
HandiGolf Tour. Touravgift som inte utnyttjas återbetalas inte.
Betalning av Touravgift görs till SGF på bankgironummer 422 – 6551.
Ange att det gäller ”touravgift HandiGolf Tour 2011”. I touravgiften ingår
EDGA Medical Pass.

Träning
Inkvartering

Det bör finnas möjlighet för spelarna att träna från gräs på range.
Arrangörsklubben skickar förslag på billigt boende till kim@smode.se
Tänk på behovet av handikappanpassade rum. När förslag inkommit så
publiceras dessa på hemsidan http://handigolf.golf.se
Ytterligare information kan fås av Helena Brobeck, SGF 08-622 15 07,
helena.brobeck@golf.se

5. CENTRAL TÄVLINGSLEDNING
Den centrala tävlingsledningen (CTL) ansvarar för utformning av dessa tävlingsbestämmelser.
CTL ansvarar även för information, tryckning och distribution av dessa. I den centrala
tävlingsledningen ingår:
Helena Brobeck SGF
SGF Tävling

08-622 15 07, 070-659 01 01
08-622 15 00, 070-318 74 80

6. SPELTEMPO – Pace of Play
SGF:s Generella Tävlingsregel för Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel är tillämplig – se Spel- och
Tävlingshandbok med Handicapregler 2008 – 2011 Kap. 6.1.1. sid. 54 - 55.
Tävlingsledningen kan, inför tävlingen, förbereda genom att kopiera aktuell text samt anslå och/
eller dela ut detta särtryck till de spelare som önskar ett eget exemplar.

7. FINALSPEL HandiGolf Tour på Ekerum GK 24-25 september
I finalspelet deltar de fyra bäst placerade från OoM i A, B och C-klassen efter att grundspelet är
avslutat. Vid återbud sker komplettering från OoM HandiGolf Tour.
Speltypen i finalspelet är matchspel.
Observera att matchspel har speciella regler som skiljer sig från slagspel, se Regler för Golfspel
och Spel- och Tävlingshandbok med Handicapregler.
I finalspelet spelar A-klassen utan handicap och B- och C-klass med handicap.
Dagsaktuell exakt handicap gäller som underlag för spelarens spelhandicap.
Handicaputjämning mellan spelare sker enligt följande:
Spelaren med den lägre spelhandicapen sätts på 0 slag och spelaren med den högre
spelhandicapen får tillgodoräkna sig hela mellanskillnaden.
Spelare A har 11 i spelhandicap och spelare B 18 vilket medför att A hamnar på 0 slag
och B får tillgodoräkna sig 7 slag
Dessa 7 slag fördelar sedan B över banans 18 hål enligt hålindex och han har då ett
”extraslag” mot A där de fördelade slagen hamnar vilket vid ojämt spelhandicap kan
innebära skillnad vid spel över 9 hål.
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Varje spelare spelar 3 x 9 hål på lördag samt 1 x 18 hål på söndag
Tävlingsledningen skall ha fastställt vilka slingor som skall spelas på lördagen och i vilken
ordning dessa skall spelas senast i samband med inspelsdagen.
Genom lottning fastställer Tävlingsledningen vilka spelare som är nr 1 till och med 4.
Klasser

Matcher lördag
Omgång 1 över 9 hål (1-9)

A1 A2 A3 A4
B1 B2 B3 B4
C1 C2 C3 C4

A1-A2
A3-A4
B1-B2
B3-B4
C1-C2
C3-C4

Omgång 2 över 9 hål (10-18)

A1-A3
A2-A4
B1-B3
B2-B4
C1-C3
C2-C4

Omgång 3 över 9 hål (1-9)

A1-A4
A2-A3
B1-B4
B2-B3
C1-C4
C2-C3

Matcher söndag
Omgång 4 över 18 hål

Söndag spelas match om 1:a och 2:a plats samt match om 3:e
och 4:e plats över 18 hål.

Poängberäkning

• Vunnen match = 2 poäng
• Oavgjord match = 1 poäng
• Förlorad match = 0 poäng

Särskiljning vid lika poäng

1. Inbördes möte/möten
2. Flest antal vunna matcher
3. Flest hål upp i vunna matcher
4. Spelhandicapmetoden
5. Lotten

Kostnad

SGF bjuder finalisterna på deltagaravgiften, boende samt
middagar fredag och lördag. Spelaren betalar sina egna
resekostnader till finalen.

