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Målsättning och riktlinjer för KGK seriegolf
Målsättning
KGK har en lång tradition av att delta i Skånes Golfförbunds tävlingsverksamhet och har under åren haft
betydande framgångar. Det är angeläget att denna utveckling fortsätter. Det är också viktigt utifrån en
social utgångspunkt att våra medlemmar får möjlighet att delta i tävlingsspel tillsammans i lag och – inte
minst – tillsammans med spelare från andra klubbar.
KGK ska därför delta med representationslag i så många åldersklasser som möjligt, både för damer och
herrar.
Det kvalitativa målet är att KGK ska spela i de högsta serierna med så många lag som möjligt.
Det kvantitativa målet är att KGK ska delta med så många lag som möjligt i respektive ålderskategori.

Riktlinjer
Allmänt
KGK ska värna om och utveckla tävlingsspelets idé. Därför är det angeläget att så många av klubbens
medlemmar som möjligt är intresserade och villiga att delta. Genom ett stort urval av spelare blir de olika
lagen starka.
Lagen ska bemannas så att de blir så konkurrenskraftiga som möjligt. Därför är spelarnas spelstandard
styrande för vilka som ska ingå i laget.
Tävlingskommittén är ansvarig för KGK seriespel och avgör årligen hur många lag som ska representera
klubben. Tävlingskommittén ansvarar också för att klubben följer vad som stadgas i reglerna för Skånes
Golfförbunds seriespel för damer och herrar.
Lagledare
Lagledare för respektive lag utses av Tävlingskommittén.
Lagledaren är ansvarig för sitt lag. Det innebär att hon/han avgör vilka spelare som ska ingå i laget och
vilka som ska delta i den aktuella tävlingen. Därvid är samspelet mellan de olika lagledarna, inte minst
inom samma ålderskategori, av största betydelse.

Uttagning
Alla medlemmar som har uppnått relevant ålder är berättigade att uttrycka intresse för att ingå i klubbens
lag i respektive ålderskategori. Styrande för uttagningen är spelarens spelstandard, varför spelarens hcp är
det viktigaste ingångsvärdet. Spelarens ”jämnhet” och aktuella ”form” kan också vägas in. När så är
lämpligt ska medlem ges möjlighet att ”kvala in” i laget.
Normalfallet är att spelarna i respektive ålderskategori innehar aktuell ålder. Spelare som blir ”överårig”
byter till högre ålderskategori.
Klubbens förstalag i respektive ålderskategori ska ha tillgång till de spelare som har högst spelstandard.
Därefter bemannas andralaget efter samma princip och därefter ett eventuellt tredjelag.
Spelaren
Spelaren ska i alla sammanhang uppträda som en god representant för KGK.
Spelaren följer lagledarens direktiv inför och i samband med tävling.
Spelaren bär klubbens tävlingsdress vid tävling.
Spelaren deltar i prisceremonier, både vid hemma- och bortamatcher.
Logistik
Resor till bortamatcher sker normalt med spelarnas egna bilar. Transporten samordnas så att bilarna är
fulla.
Körersättning om 15 kr/mil utgår till respektive förare, som svarar för en samordnad transport.

