
Juniorpokalen 2017 

 

 
Juniorpokalen är Partille GK's egen juniortävling 

 

 
Juniorpokalen spelas med fem deltävlingar  

 1 maj 

 6 juni (kval till Galvin Green PGA Junior ProAm) 

 8 juli 

 12 augusti 

 2 september 
 
Tävlingsform 
Vi spelar slaggolf 18 hål netto, vid varje deltävling delar vi ut pris till bästa bruttoresultat. 
Vi har även en egen klass för pojkar och flickor med hcp 37-54 där vi spelar 9 hål slaggolf.  
 
I flick- och pojkklasserna har vi dessutom en order of merit där spelarna får tillgodoräkna sig sina fyra 
bästa tävlingar. Vid årets slut belönas vinnarna i OoM med vandringspriser som tillfaller bästa flicka och 
pojke.  
Aktuell order of merit publiceras på hemsidan efter varje deltävling, prisutdelningen sker i samband med 
höstens junioravslutning. 
 
Anmälan  
Anmälan görs på Golf.se, i terminalen eller via receptionen. Anmälan stängs torsdag kl 18.00 innan 
tävlingsdag för lottning.  
För alla juniorer på Partille med hcp 36 eller lägre så fungerar även JP2 som kval till Galvin Green  
PGA Junior ProAm distriktfinal där 3 juniorer spelar med en pro. Partille GK har minst 2 lag i 
distriktsfinalen. 
Anmälningsavgift: 18 hål 80kr, 9 hål 50kr Tävlingsgreenfee 100kr. 
 
Tävlingsregler 
Regler för Golfspel 2016 samt Spel- och Tävlingshandbok 2016. 
På alla tävlingar kan lokala regler förekomma och det är spelarens ansvar att införskaffa den 
informationen. Oftast sitter dessa uppsatta vid tävlingsexpeditionen eller på anslagstavlan. Man kan 
också fråga Tävlingsledningen. 
Från 2013 är avståndsmätare är tillåtet på juniortävlingar. Caddieförbud gäller i klasserna med officiellt 
hcp. För klassen 37-54 är det tillåtet med förälder/markör/caddie som stöd. 
 
Klassindelning   Hcp     Tee     

 37-54   Pojkar & Flickor 37-54     Röd resp Orange   Endast medl 

 Flickor  Flickor  36 eller lägre    Röd (orange, 12år & yngre) Öppen 

 Pojkar  Pojkar   36 eller lägre    Gul (röd, 12år & yngre)  Öppen 
 

 
För mer info 
Se Partille GK hemsida, Junior och Tävlingar 


