Juniorserien 2022
I detta dokument hittar du regler och upplägg för Juniorserien 2021.

Översikt Juniorserien
Rätt att delta har Juniorer t o m det år spelaren fyller 21 år, max hcp 36,0, från golfklubbar
inom Södermanlands Golfförbund. Spelaren får bara delta i lag för sin hemmaklubb.
En klubb kan anmäla flera lag, dock får en spelare bara representera ett av klubbens lag per
säsong. En klubbs samtliga lag kan gå till finalspelet om de har placerat sig topp 4 i
grundspelet.
Allt spel sker från gul respektive röd tee.
Caddie är ej tillåten.
Avståndsmätare är tillåten. Dock ej mobilapp utan endast avståndskikare eller golf-gps utan
höjd- och vindkompenserande funktion.

Grundserien
Lagspel med 4 deltagare per lag, De fyra spelarna spelar 2 parspel per omgång. Lagets båda
resultat summeras till ett lagresultat.
Lag som uteblir från spelomgång får omgångens sämsta resultat + 10 slag som sitt resultat för
omgången.
Varje par spelar bästboll första nio och foursome andra nio, slagtävling scratch.
Inbjudan till deltävling skickas från arrangerande klubb ca 2 veckor innan spelomgång.
Anmälan till deltävling med spelares namn, golf-id och lagplats Par 1 och Par 2 skickas till
arrangerande klubb senast 4 dagar innan speldagen. Startlista skickas ut från arrangerande
klubb senast 2 dagar innan speldagen.
Skulle en av klubbens fyra spelare drabbas av sjukdom/skada så skall i första hand en reserv
sättas in för att fylla upp paret, går inte det får den spelare som blev utan lagkamrat spela
singel 18 hål, slagtävling scratch.
Observera att det inte är tillåtet att från början anmäla bara 3 spelare utan detta är en regel för
att hantera plötslig och sent insjuknande/skada.
Vite: Lag som anmäler sig till deltävling och därefter inte kommer till start oavsett om
återbud lämnats eller ej skall betala 500kr till arrangerande klubb.
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Uppmuntringspris lämnas till varje serieomgångs bästa lag.
Vid lika resultat efter grundseriens omgångar tillämpas följande principer för att särskilja två
lag:
1. Lägsta sammanlagda resultat i omgång 3 och 4
2. Lägsta resultat i omgång 4
3. Lottning

Finalen
Finalspelet avgörs genom matchspel över nio hål utan hcp. Varje kvalificerad klubb ställer
upp med ett lag bestående av fyra spelare. Flickor spelar från röd tee. Pojkar från gul tee. För
att få delta i finalen måste spelaren ha spelat minst en grundseriegång för laget.
I semifinal möts serieettan mot seriefyran resp. serietrean mot serietvåan. Därefter möts de
båda förlorarna i match om tredjeplats och de båda segrarna spelar om förstaplatsen.
I finalspelet gäller reglerna för matchspel med tillägget att varje match spelas över alla nio hål
även om matchen är avgjord tidigare för att få fram så kallad hålskillnad.
Vunnen match ger 2 poäng, delad 1 poäng och förlorad match 0 poäng. Om lag hamnar på
samma poäng i resultatlistan fäller hålskillnaden avgörande. Skulle både poäng och
hålskillnad vara lika avgörs placeringen genom särspel. Två spelare från vardera lagen som
skall åtskiljas spelar matchspel utan hcp till lagen skiljer sig åt.
I finalspelet lottas inte spelordningen utan lagets spelare med lägst hcp möter
motståndarlagets spelare med lägst hcp och så vidare.
Inbjudan till finalen skickas från arrangerande klubb ca 2 veckor innan spelomgång.
Anmälan till finalen med spelares namn och golf-id skickas till arrangerande klubb senast 4
dagar innan speldagen. Startlista skickas ut från arrangerande klubb senast 2 dagar innan
speldagen.
Vite: Lag som anmäler sig till finalen och därefter inte kommer till start oavsett om
återbud lämnats eller ej skall betala 1500kr till arrangerande klubb.

Prisutdelning finalen
Sker snarast möjligt efter att sista matchen avslutats.
De tre bästa lagen får pris, nytt för denna säsong att vi delar ut individuella priser till
finalspelarna – inget lagpris delas ut.

Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3
Omgång 4
Final

Jan Vinger

8/5
26/5
3/7
28/8
4/9

Nyköpings Gk
Katrineholms Gk
Vidbynäs GC
Torshälla Gk
Katrineholms Gk
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