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Generell tävlingsmanual PGA Distriktstävlingar 
 
Distriktet meddelar PGA kansli vilka tävlingar som ska spelas samt den information som behövs för att 
lägga upp tävlingarna i GIT. PGA Kansli lägger upp tävling och tilldelar behörighet till önskad person 
som säkerställer att korrekt information finns samt administrerar lottning/resultatinmatning.  
 
Senast en vecka efter avslutad tävling skickar distriktet in aktivitetsrapport samt uppdaterad order of 
merit för publicering på hemsida. Aktivitetsrapporterna fungerar som underlag för fakturering av 
startavgifter samt utbetalning av prispengar vilket sker samlat för årets distriktstävlingar under 
oktober månad.  
 
Följande medlemskategorier har rätt att delta;  
Golf Professional, Manager Professional, Qualified Trainee, Trainee och Tournament Player. 
Anmälan sker via min golf. Återbud efter anmälningstidens utgång godkänns endast mot läkarintyg.  
 
Prispengar vid varje tävling fördelas enligt av kommittén framtagen mall. För att utbetalning ska ske 
måste deltagare skicka in formulär för utbetalning av prispengar som finns på PGA hemsida.   
 
Wildcard till Swedish Golf Tour och PGA Championship kan förekomma och utlyses i så fall innan 
tävlingen. 
 
Specifika tävlingsbestämmelser för PGA Syd 
 
Anmälningsavgiften är 500kr per tävling varav 50 kr fonderas till höstens match mot distrikt Väst. 
 
Ovannämnda prispengar tillsammans med prispengar från PGA 4-Ball Championship och PGA Golf 
Professional Championships utgör underlag för årets ”Moneylist”. 
 
Order of Merit beräknas enligt följande. Spelaren som kommer sist i startfältet och som slutför ronden 
erhåller 1p, näst sist 2p, trea från slutet 3p osv ända till tredje plats som erhåller 3p mer än fyran, 
andra platsen erhåller 3p mer än trean och vinnaren erhåller 3p mer än tvåan. Med detta system 
gynnas vinnaren i tävlingar med många deltagare. På DM fördubblas poängen. På VW Open och 
Titleist 4-Ball Championship räknas poängen efter spelare från PGA Syd i startfältet. Varje klass 
räknas för sig. 
 
En bonuspool har förekommit för de tre ledande spelare på OoM. Detta gäller inte för Tournament 
Players. 
 
PGA Syd har tre Vandringspriser. Grants Klubba, donerat av John Grant, som hänger i Klubbhuset på 
PGA National. Distriktsmästerskaps Bucklan och Kirs Äpple donerat av Kir Christersson som är det 
ständigt vandrande Order of Merit priset 
 
Lagen till eventuell Distriktsmatch och Ryder Cup matchen mot Väst tas ut efter DM. De tre bästa på 
OoM bildar laget till Distriktsmatchen och de tio bästa plus två wildcards (uttagna av kaptenen) 
bildarlaget till matchen mot Väst. Vid återbud går man vidare på OoM. Distriktskommittén utser 
årligen Kaptenen till matchen mot Väst. 


