
Sörmlands Sparbank Junior Challenge hosted by Robert Karlsson 

Datum: Lördag den 4 augusti 2018 

Starttid: Kanonstart klockan 09.00 på grön slinga (hål 19-27) 

Startavgift: Fri 

Ålder: max 15 år. Spelarna måste vara födda 2003 eller senare. 

Spelare: Laget skall bestå av en flicka och en pojke från samma klubb 

Spelform: Fyrboll-mix(bästboll) open. Det bästa resultatet per hål räknas. 

Antal startande lag: 22 lag lika många som antalet medlemsklubbar i Södermanlands Golfförbund. Skulle någon 

klubb inte anmäla något lag har andra klubbar i distriktet rätt att delta med fler lag. Eventuella extra lag lottas 

in av tävlingsledningen. Extra lag tas in så att det fylls på med lag från olika klubbar först och sedan om det 

fortfarande finns plats för extra lag så kan en eller flera klubbar kunna fylla på med ytterligare lag. 

Exempel: 16 klubbar anmäler lag varav fem klubbar anmäler två lag och tre klubbar anmäler tre lag. Då innebär 

det att de fem klubbar som anmäler två lag får plats med bägge sina lag och tävlingsledningen lottar ut det sista 

laget bland de tre klubbar som anmält tre lag för att komma upp till 22 lag. Rangordna lagen 1, 2, 3... osv 

Anmälan: Sker på bifogad anmälningsblankett som skickas per email till Ingela Lindell l.ingela@telia.com. 

Senast onsdag 4 juli. Viktigt att ni rangordnar lagen om ni anmäler fler än ett lag. 

Startlista: Sänds ut till klubbarna senast den 16 juli. 

Inträdesbiljetter: Så snart anmälan kommit in så skickar vi ut 25 inträdesbiljetter till Swedish Challenge hosted 

By Robert Karlsson. 

Eftersom tävlingen spelas samtidigt som Swedish Challenge hosted by Robert Karlsson så gäller vissa 

annorlunda regler 

Uppvärmning: Det är inte möjligt att använda drivingrangen, putting green och chipping green kan dock 

användas. Putting green finns även vid hål 19. 

Parkering: Deltagande lag erhåller en parkeringsbiljett till spelarparkeringen som skickas ut till klubbens 

kontaktperson. Det är viktigt att parkeringsbiljetten tas med annars hänvisas laget till publikparkeringen. 

Lunch: Sörmlands Sparbank bjuder deltagande spelare på lunch. Klubbhuset är stängt för allmänheten 

Prisutdelning: Sker på 18:e green på tävlingsbanan när sista tävlingsbollen kommit i mål cirka klockan 16.30 

Prisutdelare: Robert Karlsson 

Lagtröjor: Tävlingen har ett samarbete med Abacus Sportswear som erbjuder alla deltagande lag att till ett 

förmånligt pris beställa lagtröjor för tävlingen. Beställningen sköter ni själva till Abacus. Erbjudandet bifogas. 

 

 

 



Anmälningsblankett 

Sörmlands Sparbank Junior Challenge hosted by Robert Karlsson 

 

Klubb:……………………………………………………………………………………………………. 

 

Spelare 1:……………………………………………………………………Golf id………………. 

 

Spelare 2:……………………………………………………………………Golf id………………. 

 

Ranking:…………………………….. 

 

Kontaktperson: …………………………………………………………………………………… 

 

Adress:………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon:………………………………………………………………………………………………. 

 

Email: …………………………………………………………………………………………………. 

Anmälan skickas till Ingela Lindell I.ingela@telia.com 

Eventuella frågor besvaras av Ingela Lindell på 070-641 02 11 

 

 


