
Om denna Mini-tour slår väl ut, kan den ut-
vidgas med fler tävlingar under sommaren och 
hösten 2017, till att bli en mer komplett tour. 

 

Swedish Senior Golf Association 
- Svensk Senior Golf (SSG) 

 
Introducerar under våren 2017 

SSG Open Mini-tour 2017 ─ H55+ 
SSG Open Mini-tour spelas som scratch/brutto-tävling under fyra tävlingsdagar, 28-29 april och 14-15 maj. 

Mini-touren är öppen för alla svenska seniora golfspelare som är 55 år eller äldre. Man behöver inte vara 

medlem i Svensk Seniorgolf för att delta i SSG Open Mini-tour 2017. 

Mini-touren utgör en del i SSG:s uttagningstävlingar (OM-tävlingar) och spelas samtidigt med 

uttagningstävlingarna. Minitouren ger särskilda Tour-rankingspoäng, och är därmed ett komplement till 

SSG:s ordinarie uttagningstävlingar och ordinarie ranking. Med en hög Tour-ranking på SSG Open Mini-

tour 2017, har man möjlighet att bli uttagen att spela i SSG:s scratch/bruttolag som deltar i ESGA:s 

Europamästerskap och i Nordiska Mästerskapet.  

Alla spelare på SSG Open Mini-tour 2017, såväl de med hög Tour-ranking som de med lägre Tour-ranking, 

är också kvalificerade att representera SSG vid de landskamper vi spelar under 2017, mot Tyskland, Norge 

och Danmark. Uttagningen till landskamperna följer särskilda regler. 

Varje enskild tävlingsdag ger Tour-rankingpoäng, så man kan delta även om man inte spelar alla fyra dagarna. 

Förutom Mini-tourens scratch/tour-ranking noteras även en hcp/nettoranking, för uttagning till våra nettolag. 

Är du medlem i SSG, dvs. att du betalt medlemsavgift till SSG före tävlingsstart, deltar du naturligtvis både i Mini-

touren och i SSG:s ordinarie uttagningstävlingar. Prisutdelning sker efter avslutat spel den 29/4 och 15/4. 

28-29 april 

Bana: Araslöv Golf & Resort i Skåne. Den 28/4 spelar vi Norra banan och 29/4 spelar vi Södra banan. 

Anmälan är nu öppen. Du anmäler dig via Min Golf. (’Sök tävling’ - Araslövs GK): 

 Mini-tourtävlingen den 28 april heter ”SSG Svensk Seniorgolf OM2” 

 Mini-tourtävlingen den 29 april heter ”SSG Svensk Seniorgolf OM3” 

Anmäl dig till båda tävlingarna om du vill spela båda speldagarna. (Vi har begränsat antal platser.) 

Mer information om tävlingarna på Araslöv finns på: https://svenskseniorgolf.wordpress.com/ 

14-15 maj 

Bana: Isaberg Golfklubb. Vi spelar den Östra banan båda tävlingsdagarna. 

Anmälan öppnar senast 15 mars. Du anmäler dig via Min Golf. (’Sök tävling’ - Isaberg GK): 

 Mini-tourtävlingen den 14 maj heter ”SSG Svensk Seniorgolf OM4” 

 Mini-tourtävlingen den 15 maj heter ”SSG Svensk Seniorgolf OM5” 

Anmäl dig till båda tävlingarna om du vill spela båda speldagarna. (Vi har begränsat antal platser.) 

Mer info om tävlingarna på Isaberg finns senast 15 mars: https://svenskseniorgolf.wordpress.com/ 

https://svenskseniorgolf.wordpress.com/
https://svenskseniorgolf.wordpress.com/


 

 

 

Information om Swedish Senior Golf Association (Svensk Seniorgolf) 
För utförligare information, se https://svenskseniorgolf.wordpress.com/ 

Svensk Seniorgolf är en förening för seniorgolfare som vill tävla och utvecklas tillsammans med andra 

seniorgolfare från landets alla golfklubbar. Vår tävlingsverksamhet är både nationell och 

internationell. Föreningen är medlem i ESGA (European Senior Golfers Associations). 

Medlemskap i Svensk Seniorgolf erhålles av golfare som är anslutna till en svensk golfklubb och som 

innevarande år uppnår 55 års ålder och har en golfhandicap på 20,0 eller lägre. Medlemsansökan 

finns på föreningens hemsida https://svenskseniorgolf.wordpress.com/. Medlemsavgiften är 300 kr. 

Våra nationella och internationella tävlingar är en central del av vår verksamhet. Vi planerar dem så 

att de i möjligaste mån inte krockar med Svenska Golfförbundets tävlingar på Senior tour. 

Tävlingskalender för våra internationella uppdragstävlingar under 2017. Utifrån rankingpoäng tas 

lagen ut för dessa uppdragstävlingar, såväl för spel utan handicap (brutto) som med handicap (netto). 

12-14 juni: Landskamp mot Tyskland, Golf Club Treudelberg i Hamburg (24 deltagare brutto & netto) 

19-23 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+ och H75+, 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 för H70+ och 4 spelare för H75+; uttagning efter ranking).  

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 bl.a. H55+ och H70+. Mer information senast 15 april på vår hemsida. 

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

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

 

European Senior Golf Associations Europamästerskap 

Ett deltagande i lag-EM för seniorer är en upplevelse. Det kan alla de som under åren representerat 

Svensk Seniorgolf intyga. EM arrangeras varje år i tre åldersklasser H55, H70 och H75. Tävlingen 

alternerar mellan de 24 medlemsländerna. Sommaren 2007 gick tävlingen i Göteborg med 450 

deltagare. Tävlingen innehåller i första hand en scratch-klass (Senior Championship) men även en 

hcp-klass (Senior Cup). Det ger både spelare med låg handicap och spelare med lite högre handicap 

en möjlighet att få delta i ett stort internationellt mästerskap och att få träffa golfare från hela 

Europa. Det ser vi som er stor styrka med vår förening. 

https://svenskseniorgolf.wordpress.com/

