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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. 

 

Anmälningsavgiften är 500kr per tävling inklusive lunch. 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 Väst 

 

Anmälningsavgiften är 500kr per tävling varav 50 kr fonderas till höstens match mot distrikt Väst. 

 

Order of Merit Individuellt 

Samtliga tävlingar i årets program ingår i OoM, dock ger PGA Junior ProAm endast deltagarpoäng (2 

p för genomfört distriktskval. Finalen ger inga poäng.) 

OoM 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 Väst i 

startfältet baserat på slutresultatet oavsett klass..  

 

Order of Merit Lag 

Nytt för 2023 är att vid varje spelomgång där vi spelar singeltävling i treboll arrangeras en lagtävling 

mellan bollarna. De två bästa resultaten per hål räknas som lagresultat. Vid de tillfällen man är en 

tvåboll får laget använda/räkna en spelares resultat två gånger om man vill. Innan start avgörs det 

vilken spelare som räknas dubbelt på jämna respektive udda hål 

Om man är fyrboll får laget bara använda tre spelare per hål. Man turas om i laget att var den vars 

resultat inte får räknas (var 4:e hål).  

Varje spelare i det vinnande laget erhåller 3 poäng, tvåorna får 2 poäng och treorna får 1 poäng. Den 

spelare som har flest poäng i samband med att laget till Ryder Cup erhåller en plats i laget.  

 

Lagen till eventuell Distriktsmatch tas ut efter tas ut efter DM. De tre bästa clubpros på OoM bildar 

laget till Distriktsmatchen. 

 

 



 

Ryder Cup 

Clubpros i distriktet spelar årligen Ryder Cup mot Syd och laget tas efter ProAm tävlingen på 

Halmstad. Vinnaren av DM, vinnaren av OoM Lag, samt de åtta bästa plus två wildcards (uttagna av 

kaptenen) bildarlaget till matchen mot Väst. Vid återbud går man om möjligt vidare på OoM. 

Distriktskommittén utser årligen Kaptenen till matchen mot Väst. 

 

Wildcard 

Inför 2023 har distrikt väst tilldelats två wildcard till herrarnas PGA Championship Landeryd Masters 

som spelas i slutet av juni. Bästa Clubpro och bästa TP på OoM efter Chalmers GK, andra tävlingen 

för året, erhåller ett wildcard. Om vinnaren inte vill/kan, går kortet vidare till nästa på listan osv. 


