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En första preliminär skiss till:  

Tävlingsprogram för 2021 
Svensk Seniorgolfs tävlingsprogram består av uttagningstävlingar (OM-tävlingar) och uppdragstäv-
lingar (landskamper och EM). Genom att spela uttagningstävlingar får du rankingpoäng som gör att 
du kan bli uttagen till uppdragen. Uppdragen består av olika mästerskap: landskamper och Europa-
mästerskap. Vid uttagningstävlingar erhåller du rankingpoäng såväl för spel utan handicap (brutto) 
som med handicap (netto). För flera av våra tävlingar under 2021 har vi ännu inte fått bekräftat de 
exakta datumen, varför vi måste se denna första skiss till tävlingsprogram som preliminär. Datumen 
för dessa tävlingar läggs fast löpande under året, och anges då på vår hemsida. 

Du anmäler dig till uttagningstävlingarna via Min Golf, samt anmäler ditt intresse för att delta i upp-
dragstävlingarna via SSG:s hemsida (och/eller via direktdialog med SSG:s lagkaptener). I god tid före 
uppdragstävlingarna får du reda på om du är uttagen. Uttagningen följer fastlagda principer, främst 
baserade på din ranking. 

Uttagningstävlingar för både damer och herrar: OM1-12, tävlingssäsong 2021 

23-24 augusti 2020 (genomförd): KM 2020. Frösåker GCC. KM är en 36-hålstävling under två dagar. 
KM’s första resp. andra dag är även Uttagningstävlingar 1 och 2 (OM1-2, 2021).  

27-28 september 2020 (genomförd): Uttagningstävling 3 och 4 (OM3-4, 2021). Sand GC.  

18-19 oktober 2020 (genomförd): Uttagningstävling 5 och 6 (OM5-6, 2021). Halmstad GK.  

------------------------------------------------------------- 

25-26 april 2021: Uttagningstävlingar 7 och 8 (OM7-8 2021). PGA Sweden National, utanför Malmö. 
Genomförs som endags 18-hålstävlingar, under två dagar i följd på samma bana.  

16-17 maj 2021: Uttagningstävlingar 9 och 10 (OM9-10 2021). Hooks GK. Genomförs som endags 18-
hålstävlingar, under två dagar i följd på samma bana. 
OBS: Vi firar SSG:s 20-årsjubileum med middag och gäster på Hook på kvällen, söndagen 16 maj. 

Början av juni 2021: Uttagningstävlingar 11 och 12 (OM11-12 2021). 36-hålsanläggning i Mellansve-
rige/Stockholm. Genomförs som endags 18-hålstävlingar, under två dagar i följd på samma bana. 

------------------------------------------------------------- 

Slutet av augusti 2021: KM 2021. 36-hålsanläggning i Mellansverige. KM är en 36-hålstävling under 
två dagar. KM’s första resp. andra dag är även Uttagningstävlingar 1 och 2 (OM1-2, 2022). 

September 2021 (datum?): Uttagningstävling 3 och 4 (OM3-4, 2022). Bana i Väst- eller Östsverige.  

Oktober 2021 (datum?): Uttagningstävling 5 och 6 (OM5-6, 2022). Bana i södra Sverige. 



Uppdragstävlingar 2021, dam och herr: Europamästerskap och Landskamper. 

Vi har cirka 130 platser i uppdragstävlingarna nedan. Minst 70-80 SSG:are kommer därmed att få 
spela internationellt under 2020. (Två uppdrag är maxantalet per medlem – i undantagsfall fler). 

14-16 juni 2021: Landskamp mot Tyskland, herrar, Barsebäck GK, Donald Steel Course. (16 delta-
gare, herrar, netto) 

29 juni - 2 juli 2021: Europamästerskap herrar (ESGA) H65/H75, Padua/Venedig i Italien. 16 delta-
gare, herrar, varav 6 spelar H65 brutto, 6 spelar H65 netto och 4 spelar H75 brutto&netto. 

13-17 Juli 2021: Europamästerskap damer (ESLGA) D50 och D65, Golf & 
Spa Resort Konopiste, Benesov, Tjeckien. 9 deltagare, damer, varav 5 
spelar D50 brutto (Marisa Sgaravatti) och 4 spelar D65 brutto (Masters). 

3-6 augusti 2021: Europamästerskap herrar (ESGA) H55, Paris, Frankrike 
(bl.a. Ryder Cup-banan Le Golf National). 12 deltagare, herrar, varav 6 
spelar H55 brutto och 6 spelar H55 netto. 

Början av augusti 2021 (datum?): Landskamp mot Finland, damer, Spelas i Finland. Bana ej klar.  
(6-8 deltagare, damer, företrädesvis brutto) 
 
September 2021 (datum?): Landskamp mot Danmark, herrar, i Sydsverige/Västsverige. (16 delta-
gare, herrar, brutto och netto) 

September 2021 (datum?): Landskamp mot Norge, damer och herrar, i Mellansverige. (8 damer och 
16 herrar deltar, brutto och netto) 

Mitten av oktober 2020: Landskamp mot UK, herrar, spelas i södra Storbritannien, inom en timmes 
resa från Heathrow flygplats. (12 deltagare, herrar, brutto) 

Mitten av november 2020: Landskamp mot Portugal, damer och herrar, spelas på två olika banor i 
området söder om Lissabon i Portugal. (16 deltagare, 8 damer och 8 herrar, netto och brutto) 
 

Europamästerskapet är en verklig upplevelse 

Ett deltagande i lag-EM för seniorer är en upplevelse. Det kan 

alla de som under åren representerat Svensk Seniorgolf intyga. 

EM arrangeras av våra båda europeiska seniorgolfförbund  

(ESGA och ESLGA) och vi deltar i hela fem olika åldersklasser 

H55, H65 och H75 för herrarna och D50 och D65 för damerna. 

Tävlingen alternerar mellan de olika medlemsländerna.  

EM innehåller både brutto/scratch-klasser och netto/handicap-

klasser. Det ger både spelare med låg handicap och spelare 

med högre handicap en möjlighet att få delta i ett stort inter-

nationellt mästerskap och att få träffa golfare från hela Europa. 

Det ser vi som en stor styrka med vår förening. 


