
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRO:s riksmästerskap i golf spelas i år under vecka 34 – där distrikten arrangerar distrikts- 

och riksmästerskap i en och samma tävling i respektive distrikt. Den specifika veckan är ett 

riktmärke för genomförandet av golfmästerskapen. Följande regler gäller. 

• Distriktet bjuder in till ett individuellt distriktsmästerskap – förslagsvis i en dam- 

respektive herrklass.  

• Tävlingen ska spelas på en av Svenska golfförbundet ”slopad” bana. 

• Tävlingen ska vara registrerad i GIT. 

• Tävlingen är öppen för alla PRO-medlemmar med max 54 i HCP enligt det 

världshandicap som infördes mars 2020.  

• Spel sker från valfri tee och ska föranmälas. 

• Distriktsmästerskapet spelas som individuell slagtävling, så kallad slaggolf, med 

handicap. (Efter par + 5 slag plockar man upp bollen på hålet och noterar resultatet.) 

• Efter slutspelad runda summerar man antal slag och drar sedan ifrån sitt 

spelhandicap. Nettoscoren är den slutgiltiga score som gäller i tävlingen. 

• Den tävlandes scorekort ska vara signerat av både spelaren och markören. 

• Riksmästerskapet genomförs ”på papperet” genom att resultatet från de två bästa 

damerna och de två bästa herrarna i distriktsmästerskapet räknas ihop och utgör 

distriktets lagresultat i riksmästerskapet.  

• Svenska golfförbundets regler gäller. 

• Respektive distrikts golfansvariga sammanställer och skickar in underskriven 

resultatlista (namn, förening och antal nettoslag) via e-post till PRO:s 

riksorganisation, senast 10 september. E-postadress: ola.nilsson@pro.se. 
 



 
 
 

 

De fyra distriktsrepresentanterna i riksmästerskapet vinner, förutom äran, varsitt 

presentkort på 500 kr från riksorganisationen. I riksmästerskapet delas medaljer ut till 

deltagarna i de tre bästa distrikten och vandringspriset går till vinnande distriktslag. 

Priserna skickas till respektive distrikt som med fördel kan genomföra och dokumentera en 

prisceremoni. 
 

Distriktet meddelar PRO:s riksorganisation senast 11 juni vem som är distriktets 

golfansvariga och kontaktperson runt golfmästerskapet och logistiken runt priserna.  

 

Alla distrikt inbjuds att delta i en nationell boulevecka där distriktsmästerskap genomförs 

under vecka 36 i respektive distrikt. Den specifika veckan är ett riktmärke för 

genomförandet av boulemästerskapen. Årets riksmästerskap i boule är inställt. 
 

Distriktsmästerskapen genomförs som en mixad lagtävling med tre deltagare från samma 

PRO-förening. I övrigt genomför distrikten sina mästerskap på det sätt de finner lämpligt. 

Svenska bouleförbundets regler gäller. PRO:s riksorganisation bidrar med medaljer till alla 

topp tre-lag i distrikten. Dessutom får det vinnande laget ett presentkort på 1000 kr. Dessa 

skickas ut inför bouleveckan. 
 

Distriktet meddelar PRO:s riksorganisation vem som är distriktets kontaktperson runt 

boulemästerskapet och logistiken runt priserna.  

Distrikten genomför sina distriktsfinaler med föreningarnas tremannalag under hösten. 

Dock senast den 1 oktober då alla vinnarlag ska rapporteras in till PRO:s riksorganisation. 

Distrikten genomför sina uttagningar på det sätt de finner lämpligt och som passar 

distriktets verksamhet. Vissa distrikt brukar genomföra uttagningar i omgångar och andra 

genomför tävlingen i endast en final. Antalet frågor och frågeområden är inte reglerat i 

distriktens uttagningar.  
 

Däremot är antalet frågor reglerat i region- och riksfinalerna. Frågorna är där uppdelade i 

12 frågeområden med tre delfrågor på varje område – sammanlagt 36 frågor. Betänketiden 

är alltid 2 minuter per frågeområde. Dessutom tas ett antal utslagsfrågor fram. Om 

utslagsfrågor behöver användas räknas de inte in i slutpoängen.  
 

Distrikten inom varje region kommer överens om vilket distrikt som ska ansvara för att 

genomföra regionfinalen. Arrangerande distrikt utser en tävlingsledare och en domare 

samt meddelar kontaktuppgifter till PRO:s riksorganisation. Distriktet väljer lokal, ordnar 

med eventuell förtäring samt betalar reseersättning till de deltagande lagen med hjälp av 

ett arrangörsbidrag från riksorganisationen. Bidragets storlek är inte förhandlingsbart. Se 

regionindelning för PROvetarna 2021 på nästa sida. 



 
 
 

 

 

  

 

Blekinge  

Halland  

Kalmar län  

Kronoberg  

Skåne   

  

 

Bohuslän  

Göteborg  

Norra Älvsborg   

Skaraborg  

Södra Älvsborg  

Värmland    

  

 

Gotland  

Jönköpings län  

Stockholms län    

Södermanland  

Östergötland  

  

 

Dalarna   

Gävleborg  

Uppsala län    

Västmanland  

Örebro län  

  

 

Jämtlands län  

Medelpad  

Norrbotten   

Västerbottens län  

Ångermanland  

Kontakta Ola Nilsson, 08-701 67 11, ola.nilsson@pro.se,  

om du har frågor om PRO:s Riksmästerskap.  
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