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Fastställt 

Tävlingsprogram för 2017 
SSG’s tävlingsprogram består av uttagningstävlingar (OM-tävlingar) och uppdragstävlingar (lands-
kamper, EM och NM). Genom att spela uttagningstävlingar får du rankingpoäng som gör att du kan 
bli uttagen till uppdragen. Uppdragen består av olika mästerskap: landskamper, europamästerskap, 
och i år även Nordiskt seniorlagmästerskap. Vid uttagningstävlingar erhåller du rankingpoäng såväl 
för spel utan (brutto) som med handicap (netto). Du ser här vilka datum som gäller, boka in i kalen-
dern! Vi har försökt undvika krockar med SGF’s tävlingsprogram på SGF senior tour.  

Du anmäler dig till uttagningstävlingarna via GIT (sök på arrangerande golfklubb), samt anmäler ditt 
intresse för att delta i uppdragstävlingarna via vår hemsida. I god tid före uppdragstävlingarna får du 
reda på om du är uttagen. Uttagningen följer fastlagda principer främst baserade på din ranking. 

28-29 april: Uttagningstävlingar 2 och 3 2017 (OM2&3). Araslöv Golf & Resort i Skåne. Genomförs 
som endags 18-hålstävlingar, under två dagar i följd. OM2 på Norra banan och OM3 på Södra banan.  

14-15 maj: Uttagningstävlingar 4 och 5 2017 (OM4&5). Isaberg GK i Småland. Genomförs som en-
dags 18-hålstävlingar, under två dagar i följd på samma bana. 

12-14 juni: Landskamp mot Tyskland, Golf Club Treudelberg i Hamburg (20 deltagare brutto & netto) 

18-23 juni: Europamästerskap (ESGA) H55+, Championship (brutto) & Cup (netto), Gdansk i Polen, 
Sierra Golf Club & Postolowo Golf Club (6 deltagare per lag brutto och netto; uttagning efter ranking) 

16-20 juli: Europamästerskap (ESGA) H70+, Masters Championship (brutto) & Cup (netto), Karlovy 
Vary i Tjeckien, Golf Resort Karlovy Vary-Olsovara Vrata & Astoria Golf Resort. (6 deltagare per lag 
brutto och netto; uttagning efter ranking). Trol. även ett H75+mästerskap vid detta EM (4 deltagare) 

30 juli - 1 augusti: Landskamp mot Danmark, Rungsted GK, Själland (16 deltagare, brutto & netto) 

7-10 augusti: Nordiskt Seniorlagmästerskap (ett första test-mästerskap) på Drøbak GK söder om 
Oslo. Klasser från H50 till H75 (minst 5 deltagare per åldersklass). Mer information, se vår hemsida. 

4-6 september: Landskamp mot Norge, Sandefjord GK (16 deltagare, brutto & netto) 

17-18 september: Klubbmästerskap 2017 (KM) på GolfUppsala/SöderbyGK. KM är en 36-hålstävling 
under två dagar. KM’s första resp. andra dag är även Uttagningstävlingar 1 och 2 2018 (OM1&2).  

19 september: Uttagningstävling 3, 2018 (OM3). Bro Hof Slott, Castle course. Genomförs som en 
endags 18-hålstävling. 

Början av oktober: Ev. en Mini-landskamp mot Finland, i Helsingfors el. Åbotrakten (4-6 deltagare) 
 

(Med reservationer för eventuella oförutsedda förändringar i programmet under tävlingssäsongen.) 


