Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för
Damer D22, D50, D60, D70 och Foursome open
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1. Generellt
Dessa bestämmelser gäller för Skånes Golfförbunds seriespel för damer.
Bestämmelserna är fastställda av Skånes Golfförbund att användas i distriktets seriespel.
Dessa gäller för damer:
”Regler för golfspel 2016-2019”
”Spel- och Tävlingshandboken med handicapregler 2016-2019
"SGF:s Regelkort 2017 med undantag för Avsnitt B §4. Se nedan ang Fordon”

2. Representation
Samtliga golfklubbar i Skåne äger rätt att delta i seriespelet. Spelare är behörig
att delta i seriespelet från det år spelaren fyller det antal år som åldersklassen
anger. Deltagande i Skåneserierna förutsätter ett korrekt registrerat handicap
enligt Svenska Golfförbundets bestämmelser.
För deltagande i Skåneserierna krävs att utsedd kontaktperson inlämnat anmälan i rätt tid.
Lag som uteblivit från seriespel eller ställt upp med otillräckligt antal spelare
vid två eller flera tillfällen under samma säsong får nästföljande säsong på nytt
delta och startar då i lägsta divisionen, om sådan finns.
Arrangörsklubben ges rätt att ta ut en avgift på 2000 kronor per lag vid oanmält
uteblivande från seriespel. Uteblivande från seriespel skall anmälas till
arrangörsklubben senast 48 timmar före tävlingsstart.
2.1 Kontaktperson
Varje deltagande klubb skall utse en kontaktperson som skall vara en kommunikativ länk
mellan Damerna i Seniorsektionen i SkGdf och sin egen klubb i samtliga frågor som berör
seriespelet.
2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap
Följande ålderskategorier, lägsta ålder och högsta handicap gäller:
Kategori
D70
D60
D50
D22
Foursome

Lägsta ålder
70
60
50
22
40

Högsta handicap
30,0
24,0
24,0
24,0
24,0

2.3 Lagen
Ett lag består av 3 spelare, 4 i foursome. Varje klubb har rätt att ha två lag per klubb och bana
per serie.
Laget i ålderskategorierna ska helst bestå av minst 2 spelare, i foursome måste det vara 4
spelare.
Vid representation med två lag i samma ålderskategori skall lag som benämns lag 1 ha lägsta
genomsnittliga handicap. Om denna regel bryts kan klubben/laget bli föremål för
diskvalificering.

2.4 Deltagande i flera av klubbens lag
Spelare kan endast representera sin klubb i en av klasserna D22, D50, D60 eller D70.
Spelare, som spelat i klubbens lag 1 och vars resultat har räknats in i lagresultatet,
måste stå över nästkommande speldag för lag 1 innan hon får representera klubbens
lag 2 i samma ålderskategori.
Om två eller flera spelare får samma resultat och hamnar på sista plats för lagresultatet får
klubben välja vilken av dessa spelare som skall räknas in i lagets resultat. Överträdelse av
denna bestämmelse medför diskvalifikation av spelaren i den match som hon inte var behörig
att starta i.
Spelare som spelat i lag 2 har rätt att spela i klubbens lag 1 utan att stå över nästkommande
speldag.
2.5 Deltagande i annan ålderskategori
Spelare har rätt att delta i yngre ålderskategori.
Det är inte tillåtet att byta ålderskategori under innevarande spelår.
2.6 Klubbtillhörighet
Den golfklubb eller det golfbolag som är spelarens hemmaklubb när spelaren deltar i sin, för
året, första öppna scratchtävling med tillstånd av SGF som spelas på svensk mark, blir
spelarens representationsklubb för resterande del av året. Innan spelaren deltar i sådan tävling
är spelarens hemmaklubb också spelarens representationsklubb.
Vid deltagande i Skånes Golfförbunds seriespel är det fritt att representera en annan klubb än
den klubb man valt som representationsklubb (hemmaklubb).
Det är inte tillåtet att representera mer än en klubb under innevarande år inom Skånes
Golfförbunds seriespel.
Vid seriespel i annat distrikt är det fritt att representera en klubb inom detta distrikt.
2.7 Greenfeemedlemskap
Spelare som representerar en klubb där vederbörandes medlemskap innebär att
hon måste erlägga någon form av greenfee vid spel på denna klubb, är berättigad
att delta i seriegolfen. Förutsättning för deltagande är att spelaren erlägger greenfee
vid seriespel på hemmaklubb såväl som bortaklubb.
Lagledare skall anmäla spelare som har greenfeemedlemskap vid anmälan av
lagen. Nämnda greenfeemedlemmar registreras i GIT som ”aktiv greenfeemedlem”,
s.k. AG-medlem. Brott mot dessa bestämmelser medför att laget blir
diskvalificerat i aktuell seriespelsomgång.
2.8 Anmälningsavgift
Anmälningsavgift erläggs till Skånes Golfförbund enligt utsänd faktura.
2.9 Avanmälan
Klubb som inbetalat serieavgift förbinder sig att genomföra planerad spelomgång även om
klubben, av någon anledning, drar sig ur seriespelet.

3.Tävling
3.1 Inbjudan
Inbjudan finns på Skånes Golfförbunds hemsida. Det är upp till varje arrangörsklubb om de
vill skicka ut inbjudan inför serieomgången.
Där finns också spelplanen för alla serierna.
3.2 Anmälan till seriematch
Skriftlig anmälan via e-mail med spelarens namn, golf-ID och hcp skall vara arrangerande
klubb tillhanda senast klockan 12:00 två vardagar före speldatum.
Spelarnas inbördes startordning inom laget kan ändras vid behov intill 15 minuter före aktuell
start.
Insättande av reserv, vid ordinarie spelares förfall, får ske intill 15 minuter före
start.
3.3 Ej genomförbar tävling
Om dagens tävling ej går att genomföra, gäller föregående resultat.
3.4 Spelform
Nedanstående serier spelas som slagtävling över 18 hål utan handicap.
Alla kategorier startar från röd tee eller det som motsvarar röd tee.
3.5 Starttider och lottning
D22 spelas lördag eller söndag med första start ca kl 13.00 på en vardag.
D50 första start 13.00.
D60 och D70 första start 09.00 eller 13.00.
Foursome open spelas lördag eller söndag.
För samtliga kategorier: Spelarordning inom respektive klubb är att spelare med högsta hcp
går ut först och lägst sist.
I sista spelomgången ska de sex klubbar med bästa resultat gå sist i startfältet.
Ändring av starttider får ske om samtliga lag i serien är överens.
3.6 Hjälpmedel
3.6.1 Avståndsmätare
Godkänd avståndsmätare får användas.
3.6.2 Fordon
Användande av hjälpmedel för persontransport följer bestämmelserna i tävlingshandboken.
Den egna klubbens styrelse ger, med läkarintyg som grund, tillstånd för spelare att använda
golfbil. För att deltagare skall tillåtas att utnyttja golfbil, skall ett sådant tillstånd uppvisas på
speldagen.
Tillståndet gäller under den tid som angetts på tillståndet, dock högst under innevarande
kalenderår, varför nytt tillstånd måste ansökas årligen med gällande läkarintyg som grund.
Det är den arrangerande klubben som avgör om fordon tillåts med hänsyn taget till banans
skick. Det åligger berörd spelare och lagledare att innan speldag förvissa sig om arrangerande
klubb tillåter golfbil och har tillgång till sådan.

3.6.3 Caddie
Spelare får ha hjälp av caddie men får inte ha mer än en caddie åt gången. För övrigt se
´Regler för golfspel’ avseende definition och andra regler kring caddie.
3.7 Resultat
För D22, D50, D60 och D70 räknas de två bästa bruttoresultaten. Bruttoresultaten utgör
lagets totala resultat i spelomgången. Resultatrapport hämtas på Skånes Golfförbunds
hemsida och ska fyllas i med namn, antal slag och resultat.
Vid lika resultat gäller följande:
Omg1
• matematiska metoden genom att lägga samma de två bästa spelarnas resultat för
innevarande spelomgång.
Omg 2 och 3
• lagets sammanlagda bruttoresultat i innevarande spelomgång. Det lägsta resultatet går
före
• matematiska metoden genom att lägga samma de två bästa spelarnas resultat för
innevarande spelomgång.
För Foursome räknas båda lagens bruttoresultat som utgör lagets totala resultat i
spelomgången. Resultatrapport hämtas på Skånes Golfförbunds hemsida och ska fyllas i med
namn, hcp, antal slag och resultat.
Vid lika resultat gäller följande:
Omg 1
• matematiska metoden genom att lägga samma de båda lagens resultat för innevarande
spelomgång.
Omg 2 och 3
• lagets sammanlagda bruttoresultat i innevarande spelomgång. Det lägsta resultatet går
före
• matematiska metoden genom att lägga samma de båda lagens resultat för innevarande
spelomgång.
Lag som deltar i ålderskategorierna med färre spelare än vad som skall inräknas i det
gemensamma resultatet (2 för ålderskategorierna) för aktuell spelomgång, belastas med lika
många slag som spelomgångens sämsta resultat samt därtill ytterligare 18 slag för varje
spelare som inte deltagit
3.8 Seriesegrare
I D22, D50, D60, D70 är laget med sammanlagt minst slag brutto seriesegrare.
Vid lika antal slag sker särskiljning enligt följande:
• lagets sammanlagda bruttoresultat i innevarande spelomgång beräknas. Det lägsta
resultatet går före.
• matematiska metoden genom att lägga samma de två bästa spelarnas resultat för
innevarande spelomgång.
I Foursome är laget med sammanlagt minst slag seriesegrare. Vid lika antal slag sker
särskiljning enligt följande:

•
•

lagets sammanlagda bruttoresultat i innevarande spelomgång beräknas. Det lägsta
resultatet går före.
matematiska metoden genom att lägga samma de båda lagens resultat för innevarande
spelomgång.

4. Upp- och nedflyttning
4.1 Uppflyttning
De tre bästa lagen i division 2 flyttas upp till division 1.
4.2 Nedflyttning
De tre sämsta lagen i division 1 flyttas ner till division 2.

5. Priser
5.1 Lagpriser
Ett lagpris ska delas ut till vinnarna. Kostnad ca 150 kr/deltagare.
5.2 Seriespel
De tre bästa lagen i respektive ålderskategori får Värdecheckar och Diplom. Värdecheckarna
disponeras av respektive klubbs damkommitté.
Det segrande laget får en inteckning i ett ständigt vandrande vandringspris i kategori D22
skänkt av Studio Glashyttan i Åhus 2007,
D50 skänkt av Agneta Wehtje,
D60 skänkt av Skånes Golfförbunds damsektion 2007och
D70 skänkt av Flommens golfklubbs damkommitté 2011

6. Individuella tävlingar
Inga individuella priser då serierna är lagtävlingar.
Skånes Golfförbund
Seniorsektionen/damer

