
Vilken tävling passar Dig?!  
                Översikt över Golfdistrikts och SGF tävlingar 2021

                            Juniortävlingar öppna för både Flickor och Pojkar  

                          För mer information se olgf.se/kommittéer/ Juniorer

Örebro Junior Tour Örebro Junior Tour Länscuppen Handicap Teen Cup

9 hål Slaggolf 18 hål Slaggolf 3x9 hål Slaggolf 18 hål slaggolf

Individuellt spel Individuellt spel Lagtävling Individuellt spel

Officiellt Handicap Officiellt Handicap Officiellt Handicap Officiellt Handicap

krävs krävs krävs krävs

Avsett för De som vill Avsett för De som har Avsett för De som har Breddtävling på klubb-

prova på att tävla i golf. kommit igång med kommit igång med nivå där alla kan delta.

 Ett bra tillfälle att golfspelet och vill golfspelet och vill tävla Klubbkvalet är en 

under lite lättsammare börja tävla  i olika spelformer kvallificeringstävling 

former kunna prova till en stege som 

att spela tävling. omfattar  klubbkval,

Gruppkval, Region-

kval och Riksfinal

Caddie tillåten Caddie ej tillåten Caddie tillåten Caddie tillåten i

utom för spelare Lagspelare som inte Klubbkvalet men inte

som under året spelar pågående rond i de andra stegen.

 fyller högst 12 år kan gå caddie åt

som får ha caddie lagkompisar Deltagare födda 05-08

kan delta i hela stegen

yngre bara i klubbkval.



Vilken tävling passar Dig?!  
                Översikt över Golfdistrikts och SGF tävlingar 2021

 Juniortävlingar öppna för både Flickor och Pojkar  För mer information se 

          Golf.se Juniortävlingar 2021 Teen Tour, JSM klubblag, Skol SM

Teen Tour First Teen Tour Future Teen Tour Elit JSM Klubbl. Skol SM

18 hål slagolf,scratch 27/36 hål scratch Slagtävlingar scratch

Individuellt spel Individuellt spel Individuellt spel Lagtävlingar

Officiellt Handicap Officiellt Handicap Officiellt Handicap Officiellt Handicap

krävs krävs krävs krävs

flickor 15 pojkar 12

Avsett för juniorer Avsett för juniorer Avsett för juniorer Öppen för alla 

13-21 år med gedigen vana att med gedigen vana att klubbar /skolor

som är vana att tävla spela scratch tävlingar spela scratch tävlingar Dessa är  elittävlingar

och dessutom Kvallificering via Kvallificering via i både slagspel och

införstådda med rankingpoäng eller rankingpoäng eller matchspel

scratchspel placering på placering på

Detta är första steget i Teen Tour First Teen Tour Future

Teen Tour 


