
   Bara oktober 2017 
 

 
Med Tournament Player i PGA förstås medlem som yrkesmässigt deltager i golftävlingar med 
prispengar. 
Tournament Player skall under invalsåret genomgå godkänd utbildning. 
Tournament Player skall vid invalstillfället inneha högst det handicap som fastställts såsom övre gräns 
av PGAs Styrelse samt uppfylla något av de krav styrelsen beslutar om. (Utdrag ur PGAs stadgar) 
 
Tournament Player skall under invalsåret genomgå godkänd utbildning. 
Tournament Player skall för att kvarstå eller väljas in i PGA som TP från och med 2006 inneha högst 
det handicap som fastställts av styrelsen såsom övre gräns samt uppfylla något av följande krav: 
 
 

1. Innehavare eller tidigare innehavare av fullt tour-kort för  
       PGA-Tour och LPGA-tour,  
2. Innehavare eller tidigare innehavare av tour-kort för European Tour 

kategori 9 eller bättre från 2012 eller motsvarande kategorier tidigare 
år. 

3. Innehavare eller tidigare innehavare av tour-kort för LET kategori 6 eller 
bättre 2012 eller motsvarande kategorier tidigare år.  

4. Innehavare av tourkort för Senior European Tour kategori 8 eller bättre 
2012 eller motsvarande kategorier tidigare år. 

5. Vinnare av SGT-tävling eller Nordic League-tävling något av de senaste 
2 åren. 

6. Spelare som vunnit 5000 poäng eller mer på Swedish Golf Tour 
Ranking, Nordic League eller annan European 3rd Level Tour 
innevarande eller föregående år, Damer och Herrar. 

7. Spelare som startat i minst 5 tävlingar eller mer på Swedish Golf Tour 
eller annan European 3rd Level Tour innevarande eller föregående år, 
Damer och Herrar. 

8. Spelare som deltagit i slutkvalet till Nordic Golf League 2017 

9. Rankad topp -500 för damer och topp -750 för herrar på WAGR vid 
tiden för ansökan om medlemskap 

10. Collegeranking NCAA Division 1, topp -100 för Damer och Top -250 
för herrar innevarande eller föregående år.  

11. Innehavare av SGF’s Elitmärke (hcp krav ett måste). 

12. Spelare med ranking från annan tour efter bedömning av PGA’s 
styrelse. 

 
 Den obligatoriska utbildningen kommer att innehålla bland annat följande; 

• Ekonomi; olika bolagsformer, redovisningsregler, moms 
• Rättigheter och skyldigheter som medlem i PGA 
• Sponsoranskaffning, kontrakts- och avtalsskrivning 
• Regler 
 
 
 (Gäller till och med oktober 2018) 


