
TÄVLINGSBESTÄMMELSER  
NSGK JUNIOR TOUR

Öppen för: alla juniorer i NSGK mellan 6-21 år 
Startavgift: 40:- som betalas i receptionen på plats  
Anmälan: anmälan på Min Golf eller till filip@nsgk.se 
Spelform: slaggolf  
 
Klasser: 
 
6-11 år utan handicap 
- Golfäventyrets bana till höger om hål 19 på Röd Slinga 
- 30m eller 50m bana över 6 hål 
- Räknar slag enligt Golfäventyrets häfte 

12 år och uppåt utan handicap 
- Spelar hål 19-27 från 100-meters markeringen (alla hål är par-3) 
- Räknar slag men plockar upp bollen efter 8 slag  
 
Alla juniorer med handicap 54 eller bättre, oavsett ålder 
- Spelar från utslag baserat på hur långt man slår 
- 100-meter, 150-meter, Röd tee eller Gul tee 
- Räknar slag men plockar upp efter 5 över par  
 
Alla juniorer med officiellt handicap 36,0 eller bättre, oavsett ålder  
- Spelar från Röd eller Gul tee  
- Räknar slag men plockar upp efter 5 över par  
- Man väljer om man vill spela en Order of Merit över hela säsongen - där man tävlar om poäng 
vid varje tillfälle. 
 
Order of Merit: 

Man får 10 poäng för att ställa upp i varje deltävling på NSGK Junior Tour, sedan får man poäng 
enligt följande på varje deltävling:  

1:a 50 p, 2:a 35 p, 3:a 25 p, 4:a 15p, 5:a 10 p. 

Vinnaren av årets Order of Merit får b.la. en vandringspokal med sitt namn på och fina priser. 
Övriga i top-5 får också priser. 

Priser:  
 
Vid varje tillfälle delas det ut priser till de som placerar sig bäst i varje klass. Det lottas även ut 
priser bland alla som har varit med och deltagit. Varje deltagare i NSGK Junior Tour får alltid 
välja om man vill räkna sina slag och vara med och tävla. Syftet är att vi ska ha roligt tillsammans.  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