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Skandia Tour 
Omfattning 
Antalet Skandia Tour omgångar minskas 2015 från sju omgångar till att omfatta sex omgångar. Varje omgång 
kommer att genomföras med 1 Elit, 3 Riks och 7 Regional. Antalet Regional minskas alltså med en tävling per 
omgång. Anledningen till förändringen är minskningen av spelare, att det är trångt i kalendern men också att 
det inte fungerar att ha mindre än tre veckor mellan omgångarna. Då det är svårt att få klubbar att arrangera 
tävlingar under de långhelger som finns under våren  begränsar det också antalet omgångar.  
 
Separata spelplatser pojkar – flickor på Regional  i Göteborg , Skåne  och Stockholm 
Skandia Tour Regional som arrangeras i andra distrikt än i Göteborg, Skåne och Stockholm  kommer att 
genomföras på samma sätt som tidigare på en gemensam spelplats och med maximalt 24 flickor och 54 pojkar.  
 
Skandia Tour Regional och Skandia Tour Distrikt i Göteborg, Skåne och Stockholm  kommer att genomföras 
något annorlunda. Skandia Tour Regional pojkar genomförs på en spelplats med maximalt 78 deltagare på en 
spelplats med så många deltagare som distriktet bestämmer. Skandia To ur Regional och Distrikt flickor 
genomfö rs gemensamt på en spelplats där Regionalklassen innehåller max imalt 24 deltagare som tidigare och 
där D istriktsklassen innehåller så många spelare som distriktet bestämmer.   
 
Anledningen till denna uppdelning är att bristen på flickor som tävlar börjar bl i påtaglig. Att samla fler flickor 
på en spelplats även om de spelar i olika klasser gör förhoppningsvis att det blir fler spelare och föräldrar och 
kanske ledare som rör sig på tävlingen vilket förhoppningsvis gör att tävlingen uppfattas mer positivt. Vid are 
kan de flickor som spelar i distriktsklassen se att steget att spela Regional inte är så stort som de kanske tror . 
Signaler har kommit att en del flickor som spelar på Distrikt inte vill prova på spel på Regional.  
 
Anmälan  
I anmälan till Skandia Tour k ommer det också att ske förändringar. Möjligheten att prioritera tävlingar på Riks 
och Regional tas bort. En spelare som ska anmäla sig till en omgång på Skandia Tour kan från och med 2015 
anmäla sig till en Elit, en Riks, en Regional och en Distrikt. Detta innebär att reservlistor kan skapas och på så 
sätt kan tävlingarna fyllas med reserver. Det innebär också att det kommer att krävas Touravgift för att anmäla 
sig till uppflyttningsklassen på Skandia Tour Distrikt då även dessa anmälningar kommer att admi nistreras av 
SGF. SGF kräver inte betald touravgift för att delta i andra klasser än uppflyttningsklass en på Skandia Tour 
Distrikt då dessa anmälningar inte administreras av SGF.  
 
Genomförande av Skandia Tour Distrikt i Nya GIT Tävling  
Under 2014 har Skandia Tour Elit, Riks och Regional genomförts i Nya GIT Tävling. Från 2015 måste även 
uppflyttningsklassen på Skandia Tour Distrikt genomföras i Nya GIT Tävling. För att administrationen av 
uppflyttningsplatser ska fungera måste  dessa tävl ingar genomföras i distriktets ”golfklubb” i Nya GIT Tävling. 
Samtliga Distrikt har en egen ”klubb” i Nya GIT Tävling. De Skandia Tour Distrikt som består av flera distrikt 
måste välja i vilken av distriktens ”golfklubbar” som deras tävlingar ska genomföras. SGF:s Tävlingskansli 
kommer att samordna så att samtliga touransvariga får behörighet till ”sitt” distrikt. De som är ansvariga för 
respektive Skandia Tour Distrikt kommer att få möjlighet att delta i en telefon - och webbutbildning i 
tävlingsgenomförand e i Nya GIT Tävling i början av 2015.  
 
Skandia JSM Klubblag 
Förändringen att  slå ihop ett antal distrikt i N orr- och Mellansverige föll väl ut. Tävlingen i Mellan blev bra och 
även i Norr genomfördes en tävling. Nytt för 2015 blir att alla distrikt måste m eddela klubbarna att de måste 
anmäla sig senast den 1 juni. Antalet platser till Kvalomgång 2 som tidigare beräknats på antalet spelare varje 
distrikt har som deltar på Skandia Tour kommer nu att beräknas på antalet klubbar varje distrikt anmäler  till 
Kvalomgång 1 . Det får konsekvensen att de definitiva tävlingsbestämmelserna för varje distrikt avseende 
Kvalomgång 1 inte ka n bestämmas definitivt förrän efter den 1 juni.  
 


