
 TOUR 2023

Tour-regler Tourens tävlingar spelas enligt Regler för Golfspel och enligt aktuella lokala regler.

För vem är Touren? Touren är öppen för alla
myndiga män, dvs herrar födda senast 2005 med 
Exakt Handicap högst 36 och som har aktivt med-
lemskap i golfklubb. 

Spel i mån av plats. För att vara säker på att få
spela behöver du boka i god tid för den GIT-lotta-
de delen av tävlingen eller starta VTOP innan den 
lottade delen av tävlingen påbörjas. Vi kommer 
att ha antalsbegränsning i den lottade tävlingen 
och där tillämpa principen om först till kvarn. Du 
kan välja mellan sen och tidig start i den lottade 
tävlingen som normalt startar från kl 13-14 och sen 
start normalt ända fram till 16-17 tiden. 
Tävlingsledningen önskar att du respekterar de 
som arbetar dagtid och bara kan spela på sen 
eftermiddag.

Anmälan senast måndag 12.00. Vi rekom-
menderar starkt deltagande i den lottade delen 
av tävlingen. Då kan du få göra många nya trevliga 
bekantskaper. För att delta i denna, anmäl dig via 
golf.se eller i Receptionen. Startlistan publiceras 
innan 1400 på tisdagen före tävling. Kontrollera ditt 
scorekort gällande ditt aktuella hcp och rätt klass 
innan du startar då Scorekorten skrivs ut redan på 
tisdagen. Beroende på vilken klass du startar i så 
spelar du i den klassen under hela säsongen, även 
om du passerat hcp-gränsen för annan klass under 
säsongen. 
OBS! Markera den klass (A eller B) du startat tour-
säsongen med på scorekortet varje gång du spelar 
en tävling. 

Du bestämmer själv tee. Du väljer fritt den
tee som du tycker är bäst anpassad till ditt spel. Du 
kan välja tee 48, 51 eller 55 men inte tee 46 eller 57. 
Till den lottade delen av tävlingen anger du tee vid 
tävlingsanmälningen i GIT. Receptionen ser då till att 
spelhandicap och scorekort passar till önskad tee.

Valfri Tid Och Partner (VTOP) spelas tävlings-
dagen med starter från klockan 800 fram till första 
start i den lottade tävlingen. VTOP-start skall för-
anmälas i Receptionen på manuell anmälningslista. 
Då skall också vald tee anges. 
OBS! Max 12 VTOP-starter tillåts under säsongen. 
Dispens kan ges.

Om du inte är medlem i Delsjö GK så kan du
välja att bli Tourmedlem på samma villkor som för 
Delsjö GK:s medlemmar och betala en tävlings-gre-
enfee om 450 kr per tävlingstillfälle. Alternativt kan 
du gästspela för 150+450 kr per tillfälle.

Inlämning av scorekort görs direkt vid tävlings-
ledningsdisken eller (ifall den inte är bemannad) i 
scorekortslådan vid Receptionen i klubbhuset. 
Särskiljning: Hcp, sedan matematisk metod och 
lottning som sista åtgärd. 

Tävlingsresultat och Order-of-Merit (OoM)
publiceras på golf.se så fort det är möjligt.
Klassindelning: Klass A utgörs av spelare med 
exakt hcp upp t.o.m. 14,9.  Klass B utgörs av övriga 
spelare upp till hcp 36. Du tävlar om att bli klassens 
Tour Champion och därmed få en inteckning i 
Tourens vandringspokal. Varje tävling spelar du i 
den klass som du tilldelas vid din första tävling för 
säsongen. Båda klasserna spelar slaggolf.

Vi vill uppmuntra snabbt spel. Vi tillåter inte
fyrboll i den lottade delen av tävlingen. Vi har tio 
minuter mellan starttiderna och kommer att låta 
GIT lotta ihop en blandning av A- och B-klassare i 
varje boll. Vi kommer att på olika sätt puffa för ett 
beteende på banan som bidrar till snabbare spel. 

I varje deltävling ingår även Närmast Hål.
Ett utslag som stannar på green inom 10m från 

hål kvalificerar till närmast-hål-tävlingen. Både hål 
5 och/eller 17 kan användas och det kortaste av 
dessa räknas. Dvs du har två chanser att vinna i 
samma tävling! För kvalificerande resultat skall din 
markör notera avstånd och hål (5 eller 17) tydligt på 
ditt scorekort. Minst ett pris ges i varje klass i varje 
deltävling.

Eclecticserien omfattar alla säsongens täv-
lingar i A- och B-klass netto. GIT:s sätt att räkna 
tillämpas.

Motoriserade transportmedel är tillåtna endast 
ifall intyg om medicinska skäl från hemmaklubben 
uppvisas eller med tävlingsledningens godkän-
nande.

Diskvalifikation sker på följande grunder:
1) Ej betald avgift innan tävlingsstart, 2) VTOP-spel
utan giltig avanmälan till lottad del av tävling, 3)
Spel från fel tee utan regelmässig korrektion, 4) Ej
föranmält VTOP-spel, 5) VTOP-spel utan medtäv-
lande markör. 

Prisutdelningar sker med start kl 21 (kl 20 i
september) i restaurangen efter avslutad deltäv-
ling. Pristagare som inte kan närvara vid dessa 
ceremonier kan hämta de reguljära prischeckarna 
i Receptionen fram till och med efterföljande 
måndag. Ej avhämtade priser återtas av Touren och 
kommer att lottas ut i senare prisutdelningar. Ej 
hämtade sponsorpriser lottas ut direkt vid priscere-
monin. Ombud tillåts inte. 

Stor prisutdelning vid säsongsfinalen som 
shotgun. Vid säsongs-finalen kommer vi att ha
en stor prisutdelning med middag. Då delar vi 
även ut priser till pristagare i Gentlemen’s Match 
Cup 2023, Eclectic-priser i två klasser, Cham-

pion Golfer of the Year (scratchpris) 2023 samt 
Order-of-Merit-priser i två klasser. 

Poängfördelning och räknade tävlingar i 
Touren: I OoM ges följande poäng:  20-18-16-14-

12-10-8-7-6-5-4-3-2 poäng för de 13 främsta per 
klass. Övriga tävlande får 1 deltagandepoäng. För 
prislistan i OoM räknas säsongens 10 bästa resultat 
och till det adderas fulla resultatet från avslut-
ningstävlingen för att kora Champions of Gentle-
men’s Tour 2023 i klass A och B. Särskiljning: bästa 
tävlingsresultat.

Prisernas fördelning. Cirka 70% av prissumman 

går till de 21 deltävlingarna och ca 30% går till sä-
songsfinalen vilket även inkluderar Eclectic-serien 
och Gentlemen’s Match Cup. 

Ryder Cup mot Albatross. Ryder Cup kommer 

2023 att spelas på hemmaplan med Thomas 
Abrahamsson som lagkapten. Till denna presti-
gefyllda tävling kvalificeras 6 spelare av de bästa 
på Order of Merit i varje klass efter 18 spelade 
tourtävlingar, dvs Thomas Abrahamsson kommer 
att ta ut laget efter tävlingen den 30 augusti. Ryder 
Cup-kaptenen har dock rätt att ta ut 4 st spelare (2 
i varje klass) som ”Captain’s Pick” oavsett place-
ring i Order of Merit, vilket kan innebära att andra 
”heta spelare” längre ner på resultatlistan i OoM 
kan komma att bli tillfrågade. Ryder Cup är endast 
öppen för Delsjö Golfklubbs medlemmar. 
Våra tolv bästa kommer alltså att möta Albatross 
tolv bästa. 


