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Den årliga sommartävlingen mellan grannklubbarnas ungdomar är i år inne 
på sitt sextonde år. Tävlingen är mycket populär för såväl de med låga 
handicap som de som just nått hcp 54.  Det är klart att du ska vara med!       
  
Juniorkampen är tävlingen för killar och tjejer upp till och med 18 år. 
Juniorkampen är en individuell tävling. Under 2017 består tävlingsserien av 
8 deltävlingar. Dina fyra bästa resultat summeras. Det betyder att Du inte 
måste spela alla deltävlingar, men minst fyra för att uppnå fullt resultat.  
Alla klubbars Dalajuniorer är välkomna. 
 
Vecka, Datum Bana       Första start 
V19  Sö 14 maj Hagge GK  ej bestämt ännu 
V25  Tis 20 juni Falun-Borlänge GK  13.00 
v27  Ons 5 juli Gagnefs GK  14.00 
v28  Ons 12 juli Hedemora GK  13.00 
v29  Ons 19 juli Rättviks GK  13.00  
v30  Ti 25 juli Säters GK  14.00 
v31  To  3 aug Samuelsdals GK  13.00 
v32  To 10 aug Dalsjö GK (prisutdeln. sker)  12.00  
 

Prisutdelning sker vid den sista deltävlingen på  
Dalsjö GK den 16 augusti. Tävlingssponsor: Dalarnas Golfförbund 
Har du några frågor kan Du kontakta: 
Junioransvarig DGF   

Karin Sandström,  070-594 98 73 karin.sandstrom@minmail.net 

 
Lasse Käck  Samuelsdals GK  023-71 12 25 

  samuelsdalgolf@gmail.com 

John Kvarnström  Säters GK 0225-59 55 11, 070-687 32 37  

  john@satersgk.nu 

Gustav Johansson  Gagnefs GK 070-312 53 99 

  gustav.johansson@gagnefsmail.se 
Johan Holmgren  Hagge GK 0240-655787 

  info@haggegk.se 
Sten Perers  Hedemora GK 073-7472475  
  stenperers@msn.com 

Peter Lindqvist  Falun-Borlänge GK 070-746 45 24 

  peter.lindqvist@annonsbladet.com 
Benny Nyström Rättviks GK 073-037 84 48 

  benny.nystrm@telia.com 
Cicci Berglund  Dalsjö GK      0243-220090 cicci@dalsjogolf.se    
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Tävlingsbestämmelser för  
JUNIORKAMPEN 2017 
 
 

Greenfeeavgift: Ingen 

 

Tävlingsavgift  
30 kronor per tillfälle (går oavkortat till prisbordet vid sista deltävlingen) 

OBS! Vid förhinder ska spelaren snarast anmäla detta till arrangerande klubb. Om inte 

avanmälan görs måste spelaren ändå betala startavgiften. 

 

Anmälan  
Ska ske direkt i GIT på golf.se senast 12.00 tre dagar före respektive tävling.  

 

Tävlingsklasser  
A: Pojkar hcp 0 - 18 

B: Pojkar hcp 18,1 - 36 

C: Flickor hcp 0 - 36 

D: Pojkar och flickor 36,1 - 54  

 

Spelform 
A och B:  18 hål slaggolf, gul tee  

C:  18 hål slaggolf, röd tee 

D:    9 hål slaggolf, röd tee 

 

Byte av tee 
Spelare i klass A och B, födda 2004 eller senare, kan välja att spela från röd tee. 

Reducering av antal erhållna slag sker enligt aktuell slopetabell. 

 

Startlista 
Startlista ska vara publicerad på golf.se senast kl 17.00 två dagar före tävlingen. 

 

Beräkning av resultat 
Spelaren med lägst nettoslag i resp tävlingsklass erhåller 100p. Övriga spelare erhåller 

lika många färre poäng som dennes nettoslag är efter segraren. (T ex: Har segraren 75 

och tvåan 78 slag netto erhåller tvåan 97p).  

I serien räknas varje spelares fyra bästa resultat av de åtta deltävlingarna. Vid lika många 

slutpoäng åtskiljs spelarna med bästa fjärderesultat. Därefter åtskiljs spelare utifrån den 

spelhandicapmetoden vid den sista deltävlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Byte av tävlingsklass under pågående säsong 
Spelare som förändrar sitt spelhandicap från klass B till klass A har rätt att ta med sig 

sina tidigare resultat till den nya klassen. Spelare i klass D som når hcp 36 ska flyttas till 

klass B respektive C utan att ta med sig tidigare resultat.  

 

 

Resultatredovisning 
Resultaten från respektive deltävling ska vara publicerat på golf.se samma dag som 

tävlingen avslutades. Detta är viktigt för uppdatering av ungdomarnas hcp.  

Senast tre dagar efter resp. deltävling ska resultaten dessutom föras in och redigeras i 

ordningsföljd i en särskild sammanställning. Denna sänds med e-post till de övriga 

klubbarna och till kontaktpersonerna. 

 

Scorekort 
Samtliga scorekort sparas från respektive speltillfälle för eventuella klassbyten och 

resultatsammanräkningar den sista deltävlingen i augusti. 

 

Instruktion för föräldrar och övriga åskådare 
De riktlinjer för föräldrar och övriga åskådare, som finns i Ledare-&Spelarmanual för 

Skandia Junior Golf gäller även för Juniorkampen. Spelare i klass D kan följas av en 

markör, som inte är förälder eller annan nära anhörig till någon av spelarna i bollen. 

 

Priser 
Ingen prisutdelning efter resp deltävling. Prisutdelning sker vid den sista deltävlingen på 

Dalsjö GK den 15 augusti.  

 

Ett pris kommer också delas ut till bästa tjej i klass D. 

 
 


