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Välkommen till Puma/Cobra JMI på Troxhammar GK 

Tävlingen spelas över 36 hål, lunch som ingår i anmälningsavgiften serveras mellan rundorna. 

Tävlingsledningen utgår från att alla deltagare är friska vid start om du av någon anledning 
känner dig minsta sjuk så skall du avbryta tävlingen. 

Välkommen till receptionen för avprickning och övrig information.  

Scorekort, flaggplacering och tävlingsregler delas ut av starter på tee. 

Start sker från hål 1 & 10 om inget annat meddelas. Var på plats 10 minuter innan din starttid 
vid första tee. 

Spelform, slagtävling scratch.  
Flickor spelar från tee 51 och pojkar från tee 58. Vid lika resultat sker särspel på hål 1, 9, 1, 9 
osv. 

Starttid för varv 2 kommer vara 13.30 om inget annat meddelas. 

Publik är tillåtet. Det är tillåtet med Caddie.  

Vatten finns tillgängligt vid starten på hål 1 och 10 sedan finns vatten och toalett vid hål 2, 6, 
14 samt i klubbhuset. 

Troxhammar GKs lokala ordinarie regler gäller.  
Förtydligande ingen lägesförbättring i bunker och flaggorna får plockas ut. 
 
Efter avslutad rond skall signerat scorekort lämnas vid scoring area som är vid starterhuset 
- hål 1. 
 
Prisutdelning kommer att ske efter det att tävlingen är avslutad för båda klasserna, 
första, andra och tredje plats samt för eventuell Albatross eller HIO.  

 
Vid eventuell åska och kraftigt regn 
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. 
Spelarna (hela spelfältet) måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet 
återupptas enligt  
 
Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.  
 
Följande signaler används: 
Avbryta spelet omedelbart (Åska) - En lång signal. Markera bollen och ta upp den Ta skydd på 
en lågt belägen punkt. Undvik fria ytor och enstaka träd, släpp golfklubban och invänta ny 
signal  
 
Avbryta spelet - Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till klubbhuset. 
Återuppta spelet - Två korta signaler, upprepade gånger.   
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JMI tävling skall spelas enligt: 

- Regler för golfspel 
- SGF’s Spel och Tävlingshandbok 
- WHS Handicapregler 
- SGF’s regelkort 2022 
- Särskilda bestämmelser från SGF 

 
JMI och dess idé 
Junior Masters Invitational skall, som komplement till övriga av SGF arrangerade och 
organiserade tävlingar, bereda juniorer möjlighet till tävling på kvalificerad nationell nivå. 
Deltagarna skall vid finalen även få möjlighet mäta sig med spelare från andra länder. 
 
Begrepp 

a. JMI-final 
Är den tävling till vilken deltagaren enligt b. inbjuds. Tävlingen spelas över 54 hål 
under tre dagar med ”cut” efter två dagar. 

b. JMI-tävling 
Är de tävlingar vid vilka inbjudningar till JMI-final utdelas. Tävlingen spelas som 
scratchtävling över minst 36 hål utan ”cut”. 

 
 

Välkommen och lycka till! 


