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TÄVLINGSVILLKOR 

Seriespel för klubblag match  Gällande för år 2020

Tabell H40 H50 H60 H70 DAM D60 Mixed
Antal spelare /

lag
4 6 6 6 4

4 2 par

Födelseår 1980 el tidigare
1970 el
tidigare

1960 el
tidigare

1950 el
tidigare

1998 el
tidigare

1960 el
tidigare

1998 el
tidigare

Rek. speldag: Torsdag Tisdag Måndag Torsdag Söndag Tisdag Söndag
Rek. starttid kl.16.00 kl.16.00 kl.10.00 kl 10.00 kl.14.00 kl. 10.00 Kl. 13.00

Högsta
Tävlings-
handicap

20,0 20,0 24,0 28,0 54,0 54,0 54,0/108,0
per par

Tee ** Gul tee Gul tee Gul tee Röd tee Röd tee Röd tee Gul/röd tee
Spelform
slutspel

Slaggolf Slaggolf Slaggolf Slaggolf Slaggolf Slaggolf
Greensome

Slaggolf

** Tee:
Om banan istället för färgmarkeringar för tee använder siffror spelas matchen från motsvarande tee.
I Mixed serien spelas greensome match med herrspelaren från gul tee och damspelaren från röd tee. 
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Deltagare: Varje Golfklubb inom Södermanlands Golfförbund (SöGDF) har rätt att deltaga med två lag per serie. Antal spelare per lag 

och födelseår Se tabell. En spelare som är medlem i flera klubbar samma spelår får endast representera en klubb inom 
SöGDF. Spelare kan representera annan klubb än hemmaklubb i SöGDFs seriespel. Om en spelare representerar mer än en 
klubb diskvalificeras spelaren för året och den klubb han spelade för andra gången diskvalificeras för aktuell omgång.

Spelaren skall ha exakt handicap för att deltaga. Lagledaren ansvarar för att kontrollera att alla spelare har exakt handicap. 
Om någon spelare som spelat en match inte hade exakt handicap när matchen spelades förlorar laget den omgången. 

Det är upp till varje deltagande klubb att sätta upp medlemsregler för spelare i det egna laget. 

En spelare får bara vara med i ett lag per åldersgrupp. Om en spelare deltar i sin klubbs båda lag i en åldersgrupp 
diskvalificeras det lag som spelaren spelar andra gången i. Diskvalificeringen gäller för det laget hela serien och spelaren får 
heller inte delta i fler omgångar under året.

Inbjudan Seriespel: Inbjudan till seriespel skickas ut av Södermanlands Golfförbund kansli senast 1 februari 2020.

Anmälan Seriespel: Anmälan görs skriftligen till kansliet SöGDF senast den 28 februari 2020 med namn och kontaktinformation för lagledare.

Anmälningsavgift:  1500 kr per deltagande lag skall betalas till SöGDF senast den 15 mars 2020. SöGDF skickar faktura. För seriematcher 
tillämpas fritt spel för  gästande lag.

Inbjudan Match: Matcherna spelas under angiven vecka. Rekommenderad speldag: Se tabell: Hemmalagets lagledare ansvarar för bokning av
starttider, samt inbjudan av gästande lag till match minst en vecka innan matchdatum. Fastställd speldag och bana får endast 
ändras efter överenskommelse med SöGDFs serieansvarig. 

HCPgräns: Högsta exakta hcp Se tabell. Spelare med högre exakt hcp äger rätt att deltaga, men får då inte tillgodoräkna sig fler slag än 
för högsta exakta hcp.
Respektive spelares hcp skall vara korrekt fört.

Fastställda 2020- 01-29/Sögdf TK



3(5)
Seriesystem: Uppdelat i divisioner beroende på antal anmälda lag. Antal omgångar enligt spelprogram. Efter avslutad spelsäsong går 

segrande och andraplacerade lag upp i närmast högre division. Det lag som kommer sist och lag som kommer näst sist flyttas
ned. Om ett lag inte fullföljer seriespelet flyttas det ned en division. Antal lag som flyttas ned blir alltid minst 2. Nya lag 
placeras i lägsta division. 

Tävlingsform: Lagspel med individuella matcher efter lottat spelprogram. I varje boll spelar två representanter från vardera lag. De fyra 
resp. sex spelarna spelar individuell match mot varandra. Match får sluta oavgjord. Varje lag seedas i hcp-ordning, d.v.s. 
spelare med lägst exakt hcp i första bollen, spelare med högst exakt hcp i sista bollen. Vid lika exakt hcp avgör respektive 
lagledare. Hemmalaget slår ut först på första tee, sedan den som har honnören. Om ett lag inte har fullt lag lämnas sista 
matchen tom. Är det fyra i laget så spelas tre matcher. Är det sex i laget så spelas fem matcher. Det betyder att i den inte 
spelade matchen lämnas WO. Är det fler uteblivna spelare blir det fler matcher som inte spelas, upp till hälften av matcherna 
kan bli ospelade. I mixedmatcher spelar herrspelaren från gul tee och damspelaren från röd tee.

Lagkapten/råd:      Den lagkapten som namngivits före lagets första start och som inte själv spelar får ge råd enligt Regel 24. En icke spelande 
lagkapten som agerar caddie får endast ge råd till den spelare hen går caddie till eller dennes partner i parspel. Lagkapten 
som inte agerar caddie tillhör inte en spelares sida när det gäller Regel 10-2a. Spelare från samma klubblag får inte ge 
varandra råd då de inte är partners Regel 24.4c  Lagkapten måste under fastställd rond bära namnskylt väl synlig. Icke 
spelande lagkapten får köra golfbil på banan.

Persontransport (Golfbil etc.) får endast användas av spelare med skriftligt tillstånd utfärdat av hemmaklubbens styrelse med läkarintyg som 
grund. Tillståndet skall kunna uppvisas.

Hund Hund får ej medföras under seriespel.

Uteblivande: Klubb som ej har fullt lag får lämna WO för hälften av matcherna i en omgång. Spelare med högst spelhandicap i 
motståndarlaget får då stå över.

Avbruten match: I fall att match inte kan slutföras under rätt dag pga. mörker eller väderförhållanden (t.ex. åska) skall SöGDFs serieansvarig 
underrättas omgående. Om match inte kan återupptas inom en timme på grund av väderförhållanden skall ställningen vid 9 
hål räknas. Om inte alla matcherna har spelat 9 hål skall matchen spelas om.
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Resultat: Matchpoäng Lagresultat                                                                     

Vinst 2 poäng                                                                  

Delning 1 poäng                                                                      

Förlust 0 poäng

Resultatrapport skall fyllas i och skrivas under av båda lagledarna omedelbart efter matchen. Om lagledarna inte är överens 
om resultatet i någon match skall serieansvarig omgående kontaktas, innan resultatrapporten skrivs under. När 
resultatrapporten skrivits under av båda lagen kan den INTE ändras. Den ska arkiveras på klubben i en pärm märkt med 
SöGDF. Resultatet av lagmatcher ska rapporteras av hemmaklubbens lagledare senast dagen efter, i första hand via SöGDFs 
hemsida eller e-post alternativt SMS till serieansvarig.

Publicering: Serieansvarig ansvarar för att samtliga lagmatcher och serietabell läggs ut på SöGDFs hemsida så snart som möjligt.
                                 Lagledarnas kontaktuppgifter läggs ut på SöGDFs hemsida. Den som inte godkänner publicering skall kontakta SöGDFs
                                 serieansvarig.

Slutställning: Vid lika poäng efter sista omgången avgör: Matchskillnad. Inbördes möte. Lottning. 

Priser: Vandringspris till segrande lag i division 1. 
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INDIVIDUELLT FINALSPEL 

Inbjudan: Arrangerande klubb inbjuder deltagande klubbar.

Arrangör: Södermanlands Golfförbund i samarbete med arrangerande klubb. Arrangemanget alternerar bland deltagande klubbar efter i 
förväg fastställt schema = bokstavsordning. 

Deltagare: Spelare som deltagit i minst en omgång av resp. serie. Lagledare anmäler behörig spelare till slutspelsklubb. 

HCPgräns: Herrserier 36,0. Damserier och mixedserien 54,0

Tävlingsform: Individuell slaggolf över 18 hål från gul tee utom H70 och damer som spelar från röd tee. Samtidig start på hål 1 och 10 skall
användas om det är möjligt. 
Tävlingen spelas i två klasser om det är många startande. Klassindelning skall ske så att lika många deltagare startar i bägge 
klasserna. Mixedserien spelas greensome med herrspelaren från gul tee och damspelaren från röd tee i en klass.

Lika resultat: Vid lika slutresultat utses segraren genom: 

1. Spelhandicap-metoden  2. Matematiska-metoden  3. Lottning. 
Vid lika resultat i klubblagstävlingen om sådan arrangeras, är det lagets sammanlagda lägsta handicap som är avgörande. 

Tidpunkt: September, efter seriernas slut. 

Prisbord: Ett lämpligt antal individuella priser utdelas. Lagpris finns i vissa klasser.  Det skall framgå av tävlingsinbjudan om en 
lagtävling ingår. Priser skall hämtas av pristagare eller anmält ombud. Om inte pristagaren är närvarande och inte heller 
har namngivet ett ombud tillfaller priset nästa deltagare i prislistan. Prisbordet tillhandahålls av SöGDF. 

Anmälningsavgift: 150:-/ deltagare, 300/lag mixed. Ingen tilläggsavgift eller greenfee utgår. Vid återbud efter sista anmälningsdag har 
arrangerande klubb rätt att fakturera spelaren en administrationsavgift på 100:-. 

Fastställda 2020- 01-29/Sögdf TK


