
 

 
 

 
INBJUDAN till 

2018-02-12 

Dalascramblen i Golf 2018 
 på Hedemora GK 

 
”Breddtävling för flickor och pojkar över 9-hål onsdag 20 juni, första start kl 13:30 ” 
 

Vi fortsätter med breddtävlingen i Dalarna där alla ungdomar med klubbhandicap eller officiellt handicap 
får möjlighet att spela på en annan bana. Tävlingsmomentet tonas ned eftersom alla lag, oavsett resultat 
får pris efter avslutad tävling. 
 
Tävlingen är öppen för alla ungdomar i distriktet som har klubbhandicap 37-54 och de som har 
officiellt handicap 36 eller lägre.  
Anmäl 3 eller 4 spelare i varje lag. Pojkar, flickor eller mixade lag.  
 
De som har officiellt handicap slår från rött utslag medan övriga slår från grön-vitt. 
Vi rekommenderar att nybörjare/yngsta spelare alltid slår först från fairway och green.    
 
Vid anmälan av lag fördela era bästa spelare så att de blir faddrar i lagen. 
Ledare/föräldrar får gå med som score-förare och lära spelarna golfvett/etik, men inte hjälpa till.  
 
Startavgift:   20 kr/spelare.  
 
Scramble:  4-mannalag 10% av sammanlagd hcp, där de med hcp 37-54 räknas som hcp 36. 
                   3-mannalag 15% av sammanlagd hcp, där de med hcp 37-54 räknas som hcp 36.
 Handicapet omräknas sedan till 9-hålstävling.  
 
Anmälan:  Anmälan senast söndag 17 juni 2018 till tävlingsledare Sten Perers  på mail: 

HGKUngdom@gmail.com 
 Skriv namn och handicap (skriv 37 på alla som inte har officiellt handicap)  
 på spelarna i varje lag.  
 Startlista mailas ut under måndagen den 18 juni till klubbarna och till de ledare  
 som skickat in anmälan.  
 
Kontakter: Karin Sandström, ungdomsansvarig Dalarnas golfförbund (DGF) 
 070-594 98 73 (mob), karin.sandstrom18@gmail.com 
 Se även www.dalagolf.se  

Sten Perers, tävlingsledare, 073-7472475, HGKUngdom@gmail.com 
 

Se nu till att ni anmäler så många lag som möjligt från varje klubb. Vi kommer garanterat att få en väldigt 
trevlig och rolig dag tillsammans. Du kommer att lära känna många nya kompisar från andra klubbar.  
 
 
Välkomna till årets häftigaste breddtävling för ungdomsgolfare i Golfdalarna! 
 
 
Med vänliga hälsningar! / Karin Sandström och Sten Perers 
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