
 
 
International Pairs Sweden 2023 
 
Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av  

• Regler för golfspel 

• Spel- och tävlingshandboken, handicapreglerna och amatörreglerna 

• Nedan angivna tävlingsvillkor och lokala regler 

• De lokala regler som tävlingsledningen på varje spelplats fastställt 
 
Tävlingsledningen för respektive kvaltävling är alltid den lokala tävlingsledningen på klubben. 
Protest mot beslut som tävlingsledningen tar kan överklagas hos den centrala 
tävlingsledningen i International Pairs. 

 
 
Tävlingsvillkor 
Brott mot tävlingsvillkor kan medföra diskvalifikation. 
 

1. Deltagare 
Ett par består av två spelare. Båda spelarna måste vara aktiva medlemmar i en golfklubb.  
 
Ålder 
Spelare måste ha fyllt 18 år senast på dagen för Sverigefinalen för att få delta.  
 
Handicap 
Handicapgränsen är 54 och högsta handicap som får tillgodoräknas är 36 (kvinnor och män) 
 
Klass 
Tävlingen genomförs i en klass. 
 
Tee 
Damer spelar från standardtee för damer och herrar från standardtee för herrar. 
I kvaltävlingarna kan arrangerande klubb bestämma att valfri tee gäller. 
 
Övrigt 
En spelare kan delta i flera kvaltävlingar. Om en spelare skulle kvalificera sig till Sverigefinal i 
fler än ett par måste spelaren välja vilket par hon/han ska delta med i finalen. 
 
 



Övrigt världsfinal 
För att få delta i världsfinalen gäller följande: 
a) Spelaren ansvarar för sin egen reseförsäkring samt nödvändiga resedokument som pass 
och visum. 
b) Spelare är också ansvariga för sina egna kostnader med avseende på eventuella Covid-
testkrav och/eller eventuella karantänprotokoll som fastställts av regeringar i de tillämpliga 
länderna. 
c) Om en spelare inte kan resa på grund av olämpliga dokument, måste det paret dra sig ur 
och kommer att ersättas med nästa par på resultatlistan i Sverigefinalen 
 

2. Anmälan och återbud 
Anmälningsavgiften är 195 SEK (på vissa tävlingar 145 SEK) per spelare i kvaltävlingarna. 
Ingen ytterligare anmälningsavgift behöver erläggas i Sverige- och världsfinal. Anmälan görs 
via Min Golf. Anmälningstidens utgång bestäms av varje enskild tävlingsledning. Vid återbud 
efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Godtagbara 
skäl, se 8.3.5.1 i Spel- och tävlingshandboken. 

 
3. Tävlingsformat 
Upp till 54 golfklubbar arrangerar en kvaltävling i samarbete med International Pairs 
Sweden. En klubb får anordna flera kvaltävlingar. 
 
Kvaltävlingar 
Segrande par i varje kvaltävling kvalificerar sig till Sverigefinal på Sand Golf Club. 
 
Sverigefinal 
Sverigefinalen spelas på Sand GC den 14 september 2023. Det segrande paret representerar 
Sverige i världsfinalen.  
 
Världsfinal 
Spelplats och -land bestäms under våren 2023. 
Världsfinalen spelades 2022 på La Cala Resort i Spanien 14-18 november. 
 
Spelform 
Spelformen är Fyrboll poängbogey. I fyrboll spelar två partners som en sida, där var och en 
spelar varsin boll. Sidans poäng på hålet är den högsta av partnernas poäng på det hålet. 
Lagmedlemmar får ge varandra råd. 
 
Handicapreducering och spelhandicap 
Vardera spelaren multiplicerar sitt spelhandicap med 0,85. 
Avrunda resultaten till närmaste heltal. 
* NOTERA: Väljer tävlingsledningen att administrera tävlingen i GIT Tävling tillämpas 
metoden att reducering av spelhandicap görs innan spelhandicapen avrundats till heltal 
 
En spelares resultat i fyrboll är inte en handicaprond. Ett mycket bra resultat kan dock ligga 
till grund för handicapjustering om handicapkommittén finner detta motiverat.  
International Pairs uppmanar varje klubb som anordnar en kvaltävling att alltid vara 
uppmärksam på detta. 



 

 
 
4. Avgörande vid lika resultat 
Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt: 
1. Spelhandicapmetoden (par med lägre sammanlagt spelhandicap rangordnas före) 
2. Matematiska metoden (högsta sammanlagda antal poäng på de sista 9, sista 6, sista 3 och 
sista hålet rangordnas före) 
3. Lottning 
 
Efteranmälan 
Tävlingsledningen på aktuell spelplats beslutar om efteranmälan godtas eller ej. 
 
Överanmälan 
Anmälningsordning gäller som urvalsprincip när fler lag anmält sig än det finns platser i 
tävlingen.  

 
5. Övriga villkor 

 
Scorekortsinlämning 
Scorekortet är inlämnat när laget har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och lämnat 
platsen för scorekortsinlämningen. 
 
Prisutdelning  
Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje startomgång är avgjord. Priser som inte 
avhämtas av paret eller ombud för laget vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. 
 
Resultat – tävlingen officiellt avslutad 
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen på varje kvaltävling 
samt Sverige- och världsfinal är tävlingen avslutad. 
 
Lotteri med Wild Card 
Deltagare är automatiskt med i ett lotteri där bl.a. Wild Card till Sverigefinalen och många 

andra priser går att vinna. 

För att administrera detta och kunna meddela alla vinnare kommer tävlingsledningen att 

skaffa tillgång till den e-postadress deltagarna har registrerad i Min Golf. E-postadressen 

kommer endast att användas av tävlingsledningen och kommer inte att förmedlas till tredje 

part. 

 
Förhinder Sverigefinal 
Par som kvalificerat sig till Sverigefinal kan ersätta en av spelarna i paret med reserv om 
förhinder uppstår. Reserven måste i sådant fall ha deltagit i ett annat par i samma 
kvaltävling. Om ett par lämnar återbud till Sverigefinalen ersätts de med nästa par i 
resultatlistan från aktuell kvaltävling. 
 
 



Förhinder världsfinal 
Deltagandet i världsfinalen är personligt och kan varken säljas eller bortskänkas. 
Om en spelare från det vinnande paret får förhinder att delta i världsfinalen kan den 
återstående spelaren välja en reservspelare som måste ha deltagit i samma kvaltävling eller i 
Sverigefinalen. 
Önskar man inte vara med på världsfinalen går platsen automatiskt till det lag som slutade 
tvåa i riksfinalen. 
 
 
 
 

Tävlingsvillkoren är godkända av Svensk Golfförbundet. 
 
 


