
 
 
 
Tävlingsbestämmelser Volvo World Golf Challenge 2018 
 
Tävlingsbestämmelserna är godkända av Svenska Golfförbundet och spelas enligt de gällande publikationerna 
av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller respektive arrangörsklubbs lokala 
regler på varje spelplats. Villkor för tävling i klubb- och regionkval samt Sverigefinal) 
 
Deltagare 
För att få delta gäller följande krav: 
• Född senast 2000 
• Högst handicap 36,0 
• EGA exakt tävlingshandicap (måste ha minst fyra handicapronder 2017 eller 2018) 
• Medlem i en svensk golfklubb eller ansluten till en svensk association 
• Måste vara amatör (i klubbtävlingen kan par även innehålla maximalt en professionell spelare) 
• Ett par med en spelare som deltagit i VWGC världsfinal kan inte kvalificera sig till regionfinal 
• Paret måste bestå av samma spelare i kvalificeringsomgångarna. Om en spelare i paret får förhinder får den 
andra spelaren representera paret ensam. 
 
Omfattning och spelform 
Volvo World Golf Challenge 2018 är en partävling som genomförs i en damklass och en herrklass över tre 
kvalificeringsomgångar - klubbtävling – regionfinal - och Sverigefinal. Damer spelar från standardtee för damer 
och herrar från standardtee för herrar oavsett ålder. Spelformen är fyrboll poängbogey med handicap över 18 
hål. Spelplatser för samtliga klubbtävlingar finns angivna på www.volvocars.se/golf .  
 
Handicap 
Vardera spelare multiplicerar sitt spelhandicap med 0,9 och avrundar produkten till närmaste heltal. I 
regionkval och Sverigefinal är högsta exakta handicap som får tillgodoräknas 28,0 för damer och 24,0 för 
herrar.  
 
Kvalificering 
Om kvalificerat par inte kan ställa upp till fortsatt tävlande erbjuds nästkommande placerat par från aktuell 
spelplats att deltaga. 
Klubbtävling: Segrande par i dam- respektive herrklass kvalificerar sig till regionfinal  
Regionfinal: De två högst placerade paren i dam- respektive herrklass kvalificerar sig till Sverigefinal.  
Sverigefinal: Avgörs den 15 september.  
Världsfinal: Den 16 september erbjuds samtliga sverigefinalister fortsatt tävlingsspel för avancemang till världs-
finalen. Tävlingsdagen genomförs i en damklass och en herrklass och avgörs genom singelspel. Spelform är 
poängbogey med handicap över 18 hål. 10% handicap reducering tillämpas. Bästa herr och dam kommer att få 
representera Sverige i världsfinalen som spelas 2019. Även världsfinalen spelas i singelspel. 
 
Avgörande vid lika resultat 
I första hand tillämpas spelhandicapmetoden, det vill säga det par med lägst sammanlagd spelhandicap 
rangordnas högst. Vid lika sammanlagt spelhandicap tillämpas matematiska metoden. 
 
Anmälan 
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningsavgiften bestäms av arrangörsklubben i samråd med lokal 
Volvohandlare. Arrangörsklubben tillsammans med lokal Volvohandlare bestämmer startfältets storlek och 
urvalsordning vid överanmälan.  
 
Lokala regler 
Respektive arrangörsklubbs lokala regler gäller i alla klubbtävlingar, regionkval och Sverigefinal. 
 
Övrigt 
Transportmedel: Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel annat 
än efter tillåtelse från tävlingsledningen. Undantag: Spelare som kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb. 
Tävlingsbestämmelserna godkända från SGF. 

http://www.volvocars.se/golf


 
 
 
 
 
Andra Chansen 
Tävlingsregler för 4 st Wild Cards till Sverigefinal  
Våra 4 Wild Cards (1 herrlag och 1 damlag) berättigar en plats direkt till Sverigefinalen. 
För att tävla om platserna måste du ha deltagit i någon av våra klubbkval, arrangerad av Volvohandlare runt om 
i landet, och därefter skickat in en av Volvohandlaren signerad provkörningstalong. Provkörningen kan 
antingen äga rum på golfklubben i samband med klubbtävlingen eller senare hos lokal Volvohandlare. 
 
Första tävlingsmomentet består i att gissa rätt antal centimeter ifrån hål som vinnaren i den första 
regionkvalets håltävling Närmast hål lyckas placera bollen. De 10 tävlingsbidrag som kommer närmast det rätta 
svaret går vidare till en slutomgång. Vinnare blir den person som ihop med sin spelpartner fått flest poäng på 
klubbkvalet. Vid lika resultat/poäng tillämpas handicapmetoden för särskiljning. Varje spelare tävlar på egen 
hand, alltså båda spelarna i laget behöver inte ha provkört en Volvo, men vinnaren tar ändå med sig sin 
medspelare till Sverigefinalen. 
 
Tävlingstalongen måste vara anvisad mottagare tillhanda senast den 5 augusti. Vinnarna meddelas per e-post 
senast den 15 augusti 2018 och presenteras på volvocars.se. Om inget svar mottagits inom sju dagar 
förbehåller sig Volvo rätten att utse en annan vinnare. Med deltagande ges Volvo rätt att, utan betalning eller 
tillstånd, använda deltagarnas kontaktuppgifter i marknadsföringsändamål med koppling till Volvo. Vinsten kan 
inte överlåtas eller bytas mot kontanter. 
 
Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna själva. 


