Ungdomsserien 2022
I detta dokument hittar du regler och upplägg för ungdomsserien 2022.

Översikt Ungdomsserien
Rätt att delta har Juniorer, t o m det år spelaren fyller 16 år, från Golfklubbar inom
Södermanlands Golfförbund.
Lagspel med minst 3 max 4 deltagare per klubb (lag), som spelar poängbogey från gul
respektive röd tee.
Unga killar kan välja att spela från röd tee enligt regel 5:15 i spel & tävlingshandboken och
tillgodoräknar sig då röd slope från herrtabellen.
Lagresultatet är de tre bästa individuella resultaten.
Högsta hcp som räknas är 36,0.
Serien spelas i två zoner, Väst och Öst, 18 hål Poängbogey.
Efter att alla omgångar i zonspelet är klart, kvalificerar sig de två bäst placerade lagen i resp.
zon till A-finalspel och de lag som placerar sig som 3:e och 4:a kvalificerar sig till ett Bfinalspel.
Finalspelen avgörs i form av matchspel med hcp där det spelas semifinaler, match om tredje
pris samt final. Samtliga matcher spelas över 9 hål.
Vid finalspelet ska lagen som kvalificerat sig från zonen bestå av fyra personer.
En klubb i zonen får ställa upp med önskat antal lag i seriespelet, lagledaren får fritt sätta ihop
spelarna i de olika lagen vid varje spelomgång under säsongen. Endast ett lag per klubb får
medverka i A resp B finalspelet.
Vid lika resultat efter grundseriens omgångar tillämpas följande principer för att särskilja två
lag:
1. Högsta lagresultat under någon av grundseriens omgångar
2. Bästa sammanlagda 4:e placeringsresultat i samtliga grundomgångar
3. Lottning
Förutom lagspelet spelas en individuell tävling i tävlingen under grundspelet. Lag som har
fler än 4 spelare som vill spela i en grundomgång kan få delta i den individuella klassen
förutsatt att det finns tillräckligt med starttider reserverade. Resp. lagledare kollar med
arrangerande klubb om plats finns för fler spelare än de som representerar laget. Sogdf önskar
att så många ungdomar som möjligt får spela varje omgång men arrangerande klubb beslutar
om hur många extra starttider man kan reservera för denna tävling.
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Anmälan till grundomgång
Arrangerande klubb ansvarar för att 14 dagar innan tävling skicka ut inbjudan via mail till
deltagande klubbar i zonen.
Anmälan görs genom att maila laguppställning + ev extraspelare till arrangerande klubb.
Namn + golfid + ev lagtillhörighet + ev önskan om röd tee för unga killar inkl
kontaktuppgifter till ledare på plats från klubben på tävlingsdagen skickas senast 5 dagar
innan tävlingsdagen.

Resultathantering
Arrangerande klubb ansvarar för att tävlingen förs in i GIT som en individuell tävling där
även resultat och handikappberäkning görs i samband med att tävlingen avslutas.
Rapportering av omgångens resultat läggs in på Södermanlands hemsida av SöGDF:s
zonansvarige för den zon omgången spelats.

Prisutdelning
Skall ske i direkt anslutning till att siste spelare kommit runt. Arrangerande klubb sponsrar
priser i form av följande:
- De fyra spelarna i dagens bästa lag får varsin 3-pack bollar
- De individuellt två bästa killarna och de två bästa tjejerna i hela startfältet får varsin 3pack bollar
- Minst två 3-pack bollar lottas ut till alla övriga i startfältet som inte fått något pris
ovan.
För att erhålla individuellt pris måste man själv vara närvarande vid prisutdelningen, har
man åkt hem går priset till näste spelare i resultatlistan respektive lotten. Pris för bästa lag
får lagledaren ta emot i lagdeltagares namn om denne tvingats avvika.

Mat
Varje spelare ansvarar för sin egen mat.

Spelomgångar 2022
Omgång 1:
Zon Öst
Zon Väst
Omgång 2:
Zon Öst
Zon Väst
Omgång 3:
Zon Öst
Zon Väst
Omgång 4:
Zon Öst
Zon Väst

22/5
22/5

Nyköpings Gk
Mälarbadens Gk

12/6
12/6

Strängnäs Gk
Eskilstuna Gk

10/7
10/7

Viksbergs Gk
Katrineholms Gk

12/8
12/8

Jönåkers Gk
Torshälla Gk

Finalspelet: 4/9
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Klubbar som tillhör zon Öst
Gripsholms GK, Strängnäs GK, Norrby GK, Kallfors GK, Vidbynäs GC, Grytsbergs GK, Viksbergs GK,
Södertälje Park GK , Åda G&CC , Trosa GK, Nyköpings Gk, Kiladalens Gk, Jönåkers Gk

Klubbar som tillhör zon Väst
Eskilstuna GK, Flens GK, Fogdö GK, Katrineholms GK, Mälarbadens GK, Strands GK, Sundbyvik GK,
Torshälla GK, Vingåkers GK,

Ungdomsserien, finalspelet
Efter spel i de båda zonerna Öst och Väst kvalificerar sig de fyra bästa lagen i varje zon till finalspelet.
De två bästa lagen i varje zon går till finalspelets A slutspel och de två övriga till finalspelets B
slutspel.

Spelform och regler
Finalspelet avgörs genom matchspel över nio hål med hcp. Varje kvalificerad klubb ställer upp med
ett lag bestående av fyra spelare. Flickor spelar från röd tee. Pojkar från gul tee. Unga killar kan välja
att spela från röd tee enligt regel 5:15 i spel & tävlingshandboken. För att få delta i finalen måste
spelaren ha spelat minst en zonomgång för laget. Spelare får under säsongen bara representera ett
lag.

A-Slutspel om placeringarna ett –> fyra.
I A slutspelets semifinal ett möts zon östs etta och zon västs tvåa.
I A slutspelets semifinal två möts zon östs tvåa och zon västs etta.
I omgång två möts sedan de båda segrande lagen i final.
De båda förlorande lagen möts i match om tredjeplatsen.

B-Slutspelet om placeringarna fem –> åtta.
I B slutspelets semifinal ett möts zon östs trea och zon västs fyra.
I B slutspelets semifinal två möts zon östs fyra och zon västs trea.
I omgång två möts sedan de båda vinnande lagen om platserna fem och sex.
De båda förlorande lagen spelar om plats sju och åtta i den slutliga prislistan.
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I finalspelet gäller reglerna för matchspel med tillägget att varje match spelas över nio hål även om
matchen är avgjord tidigare för att få fram så kallad hålskillnad.
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.

Fri sammansättning av laget i finalspelet gäller inte utan lagets spelare med lägsta hcp möter
motståndarlagets spelare med lägst hcp och så vidare.

Laguppställning mailas tävlingsledningen med uppgifter om spelarnas namn, golf-id och hcp. Samt
namn och kontaktuppgifter på lagledaren.
Sen tid för anmälan av lag kommer att möjliggöras detta för att laget som anmäls också blir det lag
som kommer till spel. Inträffar sjukdom får reserv tas in. Om reserv inte kan ordnas blir det i den
frånvarande spelarens match wo.

Spelare som anmäls till finalspelet skall i GIT ha minst två registrerade tävlingsronder under 2022
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