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INLEDNING 
 
Syftet med Loke Cup är att skapa ett bredare engagemang bland den vanlige golfaren utan 
elittänk. Därför har initiativet tagits till en cup med matchspel mellan Sörmlands och 
Östergötlands Golfförbund på i stort sett samma villkor som Ryder Cup. Syftet för deltagarna 
är att det skall vara en upplevelse och stolthet att bli uttagen, det skall vara en upplevelse att 
delta som publik och det skall vara en känsla av att vilja vinna igen vid en vinst och vid förlust 
att få revansch. 
 
Här kommer arrangerande klubbs engagemang in i bilden. Det innebär ett stort ansvar för 
att lyfta tävlingen till att bli just en sådan upplevelse. 
 
Målet är att få representanter från samtliga klubbar i distrikten att delta. Lagen består av 36 
spelare vardera, optimalt 18 damer och 18 herrar i samstämmighet med SGFs 50/50 vision.  
 

 
ÖVERGRIPANDE 
 
Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingen enligt: 

 SGFs Regelkort 2016 
 Regler för Golfspel gäller från januari 2016 
 Spel- och tävlingshandboken från 2016 
 Handicapregler 2016-2019 

 
 
PROTESTER 
 
Eventuella protester med anledning av händelser/beslut i Loke Cup ska snarast framföras till 
den lokala tävlingsledningen för behandling. Ska de deltagande distriktsförbundens 
Regelkommittéer eller Juridiska nämnden avge yttrande/beslut ska skriftlig protest med kort 
redogörelse samt uppgifter om kontaktpersoner snarast sändas till TD för Loke Cup. 
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KONTAKTINFORMATION 
 
Sörmlands Golfförbund 
TK ordförande Ulf Lengberg  
070-774 1687 
u.lengberg@gmail.com   
 
Östergötlands Golfförbund  
TK ordförande Hans Söderberg 
070-714 1558 
hassegolf@comhem.se  
 
Tournament Director Lars Nordin 
070-376 7837  
lars.e.nordin@telia.com  
 
 
TÄVLINGSBESTÄMMELSER och INFORMATION 
 
Loke Cup spelas mellan två lag som båda består av 36 spelare. Den spelas vid ett tillfälle, 
lördagen den 24 september 2016, på Nyköpings Golfklubb. 
 
 
TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
 
Matcherna spelas efter lottat spelprogram I varje boll spelar två representanter för varje 
distrikt. De fyra spelarna spelar individuell eller i par.  
12 spelare spelar Foursome match, 6 matcher 
12 spelare spelar Fyrboll match, 6 matcher  
De återstående 12 spelarna spelar Singel match 
Matcherna spelas med handicap.  
Varje lag seedas i omvänd handicap ordning, dvs spelare med högst exakt handicap i första 
bollen, spelare med lägst exakt handicap i sista bollen. Vid lika exakt handicap avgör 
lagledaren spelordningen 
 
På första tee slår hemma distriktet ut, därefter avgör honnören 
 
Handicapgräns 
Herrar +8.0 – 15.0 
Damer +8.0 – 25.0 
Respektive spelare ansvarar för att handicapet är korrekt fört. Deltagande spelare ska ha 
Tävlingshandicap. Lagledaren ansvarar för eventuell kontroll i GIT. 

mailto:u.lengberg@gmail.com
mailto:hassegolf@comhem.se
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Tee 
Herrar spelar från gul tee och Damer från röd tee. 
 
Matchresultat 
Vinst  1 poäng 
Delning ½ poäng 
Förlust 0 poäng 
Diskvalificerade spelare/par eller inte fullföljda matcher räknas som förlorade matcher. 
Vid lika poäng efter sista matchen avgör i första hand matchskillnad, därefter sudden death 
med ett foursome lag från vartdera distriktet. 
 
Resultatrapport skall fyllas i löpande av arrangerande klubb och skrivas under av båda 
lagledarna omedelbart efter sista matchen. När resultatrapporten skrivits under av båda 
lagen kan den INTE ändras. Originalet ska arkiveras i vinnande distrikts kontor med kopia till 
förlorande distrikt. 
 
ANMÄLAN 
Bland de spelare som till sin hemmaklubb anmält intresse att delta, ska klubben utse fyra 
spelare, optimalt är två damer respektive två herrar. I samband med anmälan godkänner 
respektive spelare att anmälan är bindande och att spelaren står till lagets förfogande. 
Deltagande spelare ska under 2016 fylla 21 år och ha sin hemmaklubb i distriktet. 
 
Anmälan av klubben uttagen spelare till Loke Cup skall ske senast den 15 Juni 
Anmälan ska ske skriftligt till respektive distrikts lagledare för Loke Cup av respektive 
klubbordförande. För Södermanland gäller att anmälan ska göras på Sörmlands Golfförbunds 
hemsida under Loke Cup.  
 
UTTAGNING AV LAG skall ske senast den 24 augusti 
Respektive lagledare ansvarar för laguttagning bland anmälda spelare. Uttagningen kan inte 
överklagas. En så jämn könsfördelning som möjligt skall eftersträvas enligt SGFs vision 50/50. 
Spelare som inte tas ut, kvarstår som reserver. Alla deltagare i lagen förutsätts kunna spela 
på vilken plats som helst, även i mixade lag och med annan lagmedlem än från sin 
hemmaklubb. Dam kan alltså spela mot herre i individuell match, två damer kan möta två 
herrar osv. Lagledare äger rätt att utse två Wild Cards 
 
 
 
REDOVISNING AV LAGUPPSTÄLLNING skall ske senast den 10 september 
Distrikten redovisar respektive laguppställning för distriktets spelare på startmöte cirka två 
veckor före matchdatum. Särskild kallelse kommer att skickas av lagledaren. 
Arrangerande klubb ansvarar för inmatning av laguppställning, för lottning och 
resultatredovisning i GIT 
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ANMÄLNINGSAVGIFT 
Anmälningsavgiften är 600 kronor per spelare och inkluderar en administrativ avgift på 150 
kronor. För Södermanland gäller följande: Beloppet faktureras av Sögdf till deltagande 
klubbar i Södermanland efter att laget är uttaget. 
 
INSTÄLLD TÄVLING 
Endast Tournament Director kan fatta beslut om tävlingen skall ställas in före matchdatum 
 
DOMARE 
Varje distrikt utser en domare med lägst distriktsdomarkompetens. I tävlingsreglerna skall 
framgå vilka som är utsedd till domare samt att denne fattar slutgiltigt beslut enligt Regel 
34-2 
 
EKONOMI 
Arrangörsersättning 
Av anmälningsavgiften på 600 kronor per spelare är 150 kronor administrativ avgift. 450 
kronor per spelare tillfaller arrangerande klubb och utbetalas efter tävlingens 
genomförande. Nyköpings GK fakturerar respektive distrikt efter genomförd tävling. 
 
 
Byte av spelare och insättande av reserv 
Lagledaren äger rätt att fritt byta ut spelare/par ända till den aktuella starttiden för 
spelaren/paret. Byte av spelare/par ska snarast meddelas till tävlingsledningen dock senast i 
samband med aktuell start för berörd spelare/par. Byte av spelare/par som skadats under 
spelet av en fastställd rond kan inte göras under ronden. Lagkapten måste bära namnskylt 
synlig så länge hen har uppdraget 
 
 
AVSTÅNDSMÄTARE  
Se SGFs Regelkort 
 
BAN FÖRBEREDELSER 
Se rekommendationer i Spel- och Tävlingshandboken avsnitt 2.9 och i avtalet mellan Loke 
Cup och arrangörsklubb 
 
 
CADDIE 
Caddie är tillåtet i Loke Cup. Regel 6-4 är då tillämplig.  
 
INSPELS ROND 
Arrangörsklubben rabatterar en inspelsrond per spelare enligt klubbens anvisningar  
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KAPTENS MÖTE 
Kvällen före speldagen, den 23 september, ska arrangerande klubb kalla till ett kaptensmöte 
där bland annat tävlingsbestämmelser och lokala regler gås genom. Följande ska kallas till 
kaptensmötet:  
Lagledare och lagkapten för de båda lagen 
Tournament Director 
Domarna 
Tävlingsledare 
Starter 
Arrangörsklubben ansvarar för att ta fram tillräckligt antal tävlingsregler, lokala regler och 
SGFs Regelkort så att varje spelare kan få ett exemplar. Dokumenten distribueras till 
lagledarna för utdelning inom lagen. Kaptensbricka delas ut till lagkaptenerna 
 
 
LAGKAPTEN och RÅD 
Den lagkapten som namngivits till tävlingsledningen före lagets första start, äger rätt att ge 
råd enligt anmärkning till Regel 8. En lagkapten som agerar caddie får endast ge råd till den 
spelare denne går caddie till eller dennes partner i par spel. Lagkapten som inte agerar 
caddie tillhör inte en spelares sida när det gäller Regel 18-2, 19-2 och 27-1c. Lagkapten 
måste under fastställd rond bära kaptensbrickan väl synlig.  
Lagkapten får köra golfbil på banan 
 
 
LAG KOMMUNIKATION 
Decision 14-3/16 och 14-3/17 reglerar vad som är tillåtet eller inte tillåtet beträffande 
användande av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning på banan under fastställd 
rond. Spelaren ska därför försäkra sig om att sådan utrustning som medförs på banan inte 
stör andra spelare eller att användandet av sådan utrustning inte sker i strid mot spelets 
regler. Mobiltelefon som medförs på banan bör vara avstängd eller i tyst läge. Mobiltelefon 
får användas i nödsituationer eller för att tillkalla domare/tävlingsledning. Decision 14-3/17 
handlar bland annat om en spelares användande av MP3-spelare eller motsvarande och 
beskriver hur spelets regler bedömer lyssnandet på information eller musik under en 
fastställd rond.  
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LOKALA REGLER/TÄVLINGSREGLER 
Först och främst gäller SGFs Regelkort 
Detta och eventuellt kompletterande lokala regler ska gås genom och delas ut till samtliga 
spelare och kaptener vid kaptensmötet. De ska dessutom anslås på tävlingens officiella 
anslagstavla. Eventuella tillfälliga lokala regler delas ut senast vid start av aktuell rond.  
 
 
 
Lottningen sker i följande ordning 
Foursome, Fyrboll, Singel  
Foursome  
Spelas med två par i varje 2-boll, ett par från vardera distrikt  
Fyrboll  
Spelas i 4 bollar med två par i varje per distrikt  
Singel  
Spelas i 4 bollar med 2 spelare i varje per distrikt 
 
Startintervall 
Tävlingen spelas med shotgunstart, dvs alla startar samtidigt. 
På första tee slår hemma distriktets lag ut först, därefter enligt matchspelsregler 
 
OLÄMPLIGT UPPTRÄDANDE 
Vid fall av ett allvarligt brott mot etiketten har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en 
spelare/par enligt Regel 33-7. Se Avsnitt I – ”Etikett, Uppträdande på Banan” i Regler för 
Golfspel samt Decision 33-7/8 
 
Om en deltagare uppträder på olämpligt sätt eller allvarligt bryter mot golfetiketten eller på 
annat sätt skadar golfsporten rykte har tävlingsledningen rätt att vidta följande åtgärder 

 Skriftlig varning 

 Avstängning från deltagande i mästerskapstävling eller liknande 

 Anmälan till SGFs Juridiska Nämnd (i allvarligare fall) 
 
 
PERSONTRANSPORT HJÄLPMEDEL (GOLFBIL, GOLF SCOOTER etc) 
Se SGFs Regelkort 
 
 
PRESS och MEDIA 
Arrangörsklubben uppmanas att informera lokalpress om tävlingen.  
 
PRISER 
Vandringspris till segrande distrikt som arrangerar nästa års Loke Cup 
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SJUKVÅRD 
Omtanken om spelarna är A och O under en tävling. Tävlingsarrangören ska därför se till att 
grundläggande sjukvårdsutrustning finns tillgänglig under seriespelet. Domarbil kan 
lämpligen utrustas med sådan. Finns möjlighet för arrangören att ordna backup av 
sjukvårdskunnig personal eller motsvarande under Loke Cup är detta mycket uppskattat 
 
SPELTEMPO – PACE OF PLAY Anmärkning 2 i Regel 6-7 
Se SGFs Regelkort 
 
 
 
AVBROTT I SPELET (Anmärkning i Regel 6-8b) 
 
Avbryta spelet omedelbart: En lång signal med siren 
Avbryta spelet:  Tre korta signaler med siren, upprepade gånger 
Återuppta spelet:  Två korta signaler med siren, upprepade gånger 
 
PLIKT FÖR BROTT MOT BESTÄMMELSEN: Diskvalifikation 
 
 
STARTER 
Se Spel- och Tävlingshandboken 
Arrangörsklubben ansvarar för startordningen 
 
 
TÄVLINGEN AVKORTAD 
I Spel- och Tävlingshandboken, kapitel 11.4. regleras hur en avkortning av rond eller tävling 
kan ske. Tillfälliga Lokala Regler som underlättar spelet och regelsituationer vid extrema 
väderförhållanden bör tänkas genom och tillämpas. Genom att exempelvis flytta tee kan hål 
göras spelbara även om hålet blir kortare. Hål kan till och med behöva tas ur spel. Ronden 
definieras då om till att omfatta ett lägre antal hål att spela, exempelvis 16 hål. Avkortning 
av antal hål kan göras ända ner till 9 hål. 
Om en rond måste avbrytas innan de 18 hålen är spelade anses ronden delad 
 
En tävlingsledning bör vara uppdaterad på vilka viktiga åtgärder som behöver göras vid 
eventuellt avbrott i spelet – omtanken om spelarna får aldrig eftersättas i ett sådant läge. 
 
TÄVLINGEN AVSLUTAD 
Tävlingen anses avslutad när det sammanlagda resultatet officiellt tillkännagivits 

 


