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1.

Generellt
Vid regelfrågor som är oklara för spelare, lagledare eller tävlingsledare skall
klubbens kontaktman konsulteras.
Dessa bestämmelser gäller för Skånes Golfförbunds seriespel för herrar.
Bestämmelserna är utarbetade av Seniorsektionen/Herrar. och fastställda av Skånes
Golfförbund.
Vid Skånes Golfförbunds seriespel för herrar gäller:
”Regler för golfspel 2016-2019”
”Spel och Tävlingshandbok med Handicapregler 2016-2019”
”SGF`s regelkort 2016, Avsnitt B Tävlingsbestämmelser” med följande undantag:
§4 Transportmedel
Undantag 1 i paragrafen gäller också H22, H4, H5 och H6 för spelare som
kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb.
Seriespelet delas in i 7 ålderskategorier med 4 divisioner för varje kategori. Varje
division indelas i ett lämpligt antal serier med hänsyn till antalet lag och dess
geografiska spridning. H80 spelar samtliga lag introduktionsåret i division 2 uppdelat
på 3 serier med 6 resp. 5 spelomgångar.

1.1

Bilagor
Bestämmelserna har i tillhörande bilagor vägledande instruktioner för funktioner med
ansvar för seriespelet. Till bestämmelserna är följande bilagor knutna:
Manual för
o Kontaktmännen
o Lagledarna
o Tävlingsledarna
o Resultatrapportering

2.

Representation
Samtliga golfklubbar i Skåne äger rätt att delta i seriespelet. Spelare är behörig att
delta i seriespelet från och med det år spelaren fyller det antal år som åldersklassen
anger.
Varje deltagande klubb skall utse en kontaktman som skall vara en kommunikativ länk
mellan Seniorsektionen/Herrar i SkGDF och sin egen klubb i samtliga frågor om berör
seriespelet. Kontaktmännen, som bör vara aktiva som tävlingsledare i sin klubb, skall
följa särskild upprättad handledning.
Kontaktmän, vars klubbar som inbetalat serieavgift, kallas till vår- och höstkonferens.
Icke deltagande skånsk golfklubb i seriespelet, får delta vid ovan nämnda konferenser.
För deltagande i Skåneserierna krävs att klubbens utsedda kontaktperson inlämnat
anmälan i rätt tid på underlag som utsänts av Skånes Golfförbund.
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Lag som uteblivit från seriespel vid mer än ett tillfälle eller som vid speldagen inte
registrerar tillräckligt antal spelare (färre är 3 för H22 och H80 samt 4 för H4-75) vid
mer än ett tillfälle under samma säsong eller som uteblir sista spelomgången för att
resultatet inte påverkar ned- eller uppflyttningar, utesluts från spel under nästföljande
spelår. Uteslutet lag får därefter, efter ny anmälan enligt ovan, på nytt delta och startar
då i lägsta divisionen. Vid förändring av spelarkategorier kan undantag för uteslutning
göras.
Klubb som drabbas av konkurs har rätt att fullfölja innevarande års seriespel. Blir
klubben rekonstruerad som ny juridisk person skall den nya klubben börja i
seriesystemets lägsta division. 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 spelet påbörjas.
2.1

Ålderskategorier, ålder
Följande ålderskategorier gäller:
Kategori
Lägsta ålder
H80
H75
H70
H6
H50
H40
H22

80
75
70
6
50
40
22

Spelare är behörig delta i kategori från och med det år spelaren fyller det antal år som
åldersklassen anger
2.2

Lagen
Samtliga lag i alla kategorier består av 6 spelare. Varje klubb får delta med högst två
lag per ålderskategori och med ett lag per serie.
Vid representation med två lag i samma ålderskategori benämns laget som har lägsta
genomsnittliga handicap som lag 1. Klubb som startar med deltagare med för laget
lägre genomsnittligt handicap i lag 2 än i lag 1 kan bli föremål för diskvalificering av
lag 2.

2.3

Deltagande i flera av klubbens lag
Spelare, som spelat i klubbens lag 1 och vars resultat har räknats in i lagresultatet,
måste stå över nästkommande speldag för lag 1 innan han 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 han inte var behörig att starta i.
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Spelare som spelat i lag 2 har rätt att spela i klubbens lag 1 utan att stå över
nästkommande speldag.
2.4

Deltagande i annan ålderskategori
Spelare har rätt att delta i yngre ålderskategori.
Det är inte tillåtet att byta ålderskategori under innevarande spelår.

2.5

Klubbtillhörighet
Spelare skall vara medlem i skånsk golfklubb. Spelare som är medlem i flera skånska
klubbar får fritt välja vilken klubb han vill representera.
Det är inte tillåtet att representera mer än en klubb under innevarande år.

2.6

Greenfee medlemskap
Spelare som representerar en klubb där vederbörandes medlemskap innebär att han
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 underrätta arrangerande klubb om deltagande spelare som har greenfee
medlemskap i den klubb som spelaren representerar vid seriespelet samtidigt som
anmälan av lagen görs. Nämnda greenfee medlemmar registreras i GIT som ”aktiv
greenfee medlem”, s.k. AG-medlem. Brott mot dessa bestämmelser medför att berörd
spelare diskvalificeras i aktuell spelomgång.

2.7

Anmälan till seriespel
Klubb skall till SkGF inför nästkommande spelår, meddela antalet deltagande lag i
respektive ålderskategori. Anmälan av serielag görs i samband med anmälan till
höstens kontaktmannakonferens men kan kompletteras eller ändras fram till och med
den 1 februari varefter anmälan blir bindande.

2.8

Anmälningsavgift
Anmälningsavgift inbetalas senast den 31 mars spelåret till Skånes Golfförbund enligt
utsänd faktura. Inbetald årsavgift återbetalas inte.

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

Anmälan till seriematch
Anmälan med spelares namn och golf-ID skall vara arrangerande klubb tillhanda
senast klockan 12:00 två dagar före speldatum. Anmälan kan ske per telefon eller
med e-mail.

2016-01-01

Spelarnas inbördes startordning inom laget kan ändras vid behov intill 15 minuter före
avsedd start.
Insättande av reserv, vid ordinarie spelares förfall, får ske intill 15 minuter före start.
3.2

Ändring av spelplan
Om en klubb inte kan arrangera en hemmamatch på fastställt datum enligt spelplanen
skall klubben snarast kontakta den serieansvarige i Seniorsektionen/Herrar för
fastställande om nytt speldatum. Därefter skall utan dröjsmål nytt speldatum förankras
hos de deltagande lagens lagledare. I första hand skall spelprogrammets utsedda
reservdagar utnyttjas.

3.3

Sista speldatum
Sista speldatum för samtliga Skåneserier är 14 dagar före höstens
kontaktmannakonferens som normalt sker kring 10 oktober. Serier som vid detta
datum inte kunnat genomföra samtliga matcher räknas som slutspelade.

3.4

Spelform
Skåneserierna spelas som slagtävling över 18 hål utan handicap.

3.5

Tee
Seriespelet skal ha utslagsplats från normal teeplacering enligt nedan eller från
motsvarande numerisk tee. Normal tee placering är en maximal avvikelse av banans
officiellt uppmätta totala längd med högst +/- 100 meter.
H80 röd
H75 röd
H70 blå
H60 gul
H50 gul
H40 gul
H22 vit/gul

3.6

Starttider och lottning
Alla seriematcher spelas på torsdagar.
H70, H75, H80 startar klockan 09:30.
H22, H40, H50, H60 startar klockan 13:30.
Arrangerande klubb äger rätt att flytta starttiden en halv timme framåt eller bakåt. Med
iakttagande av vad som i övrigt generellt gäller för starttider, äger arrangerande klubb
för tre (3) serier samma dag, varav två (2) förmiddagsmatcher, rätt att starta serierna i
en följd exempelvis 09:00, 11:15 och 13:30.
Information om ändring av starttid skall ges berörda lag i god tid.
Ändring av starttider, utöver vad som sagts ovan, får ske om samtliga lag i serien är
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överens.
Tävlingsledningen bestämmer tidsintervall mellan bollarna, 6, 7 alternativt 8 bollar per
timme.
3.7

Hjälpmedel

3.7.1

Avståndsmätare
Godkänd avståndsmätare får användas.

3.7.2

Fordon
Användande av hjälpmedel för persontransport följer bestämmelserna i
tävlingshandboken. Den deltagande spelarens egna klubbstyrelse ger tillstånd för
spelare att använda golfbil av medicinska skäl. 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.
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. Anmälan om behov
av golfbil skall, av berörd spelare eller lagledare, göras i samband med anmälan av lag.
Tillstånd till hjälpmedel för persontransport skall uppvisas för tävlingsledningen i
samband med utlämning av score kort.
Arrangerande klubb har ingen skyldighet att tillhandahålla transporthjälpmedel, men
bör om möjligt hjälpa till med detta. Arrangerande klubb har rätt att vid behov anpassa
lottningen så att två spelare kan använda samma persontransporthjälpmedel
Se också §1 ovan angående undantag gjorda i SGF`s regelkort för transportmedel.

3.8

Resultat
För H22 räknas de tre bästa bruttoresultaten.
För H40-H75 räknas de fyra bästa bruttoresultaten.
För H80 räknas de tre bästa bruttoresultaten.
Bruttoresultaten enligt ovan sammanräknas och utgör lagets totala resultat i
spelomgången.

3.9

Slagräkning
Seriespelet grundar sig enbart på slagräkning.
Lag som deltar med färre spelare än vad som skall inräknas i det gemensamma
resultatet (3 för H22/H80 och 4 för övriga lag) för aktuell spelomgång, belastas med
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lika många slag som spelomgångens sämsta resultat i aktuell serie samt därtill
ytterligare 18 slag för varje spelare som inte deltagit.
Spelare som diskvalificeras eller som av någon anledning inte fullföljer tävlingen
redovisas som vanligt i GIT och får därmed inget numeriskt resultat. Nämnda spelare
belastas automatiskt med lika många slag som spelomgångens sämsta resultat i aktuell
serie samt därtill ytterligare 18 slag.
3.10

Seriesegrare
Seriesegrare är lag med sammanlagt minst antal slag.
Vid lika antal slag sker särskiljning i följande turordning:
1.
2.
3.

Bästa lag de tre sista serieomgångarna där något av lagen inte spelar
hemmamatch
Bästa lag de två sista serieomgångarna där något av lagen inte spelar
hemmamatch
Bästa lag sista serieomgången där något av lagen inte spelar hemmamatch

Introduktionsåret för H80 spelar samtliga lag i division 2 uppdelat på tre serier.
Nästkommande år delas kategorin in i 2 divisioner.

4

Upp- och nedflyttning

4.1

Uppflyttning
Segrarna i divisionerna 2, 3 och 4 flyttas upp en division.
Bästa tvåan, alternativt bästa tvåorna, i division 2, 3 och 4 flyttas upp en division då
utrymme finns.

4.2

Nedflyttning
I divisionerna 1,2 och 3 flyttas de två sista lagen ner en division.
Vid lika antal slag sker särskiljning i följande turordning:
1. Bästa lag de tre sista serieomgångarna där något av lagen inte spelar
hemmamatch
2. Bästa lag de två sista serieomgångarna där något av lagen inte spelar
hemmamatch
3. Bästa lag sista serieomgången där något av lagen inte spelar hemmamatch

5.

Priser
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5.1

Seriespel
Segrande lag i division 1 för respektive ålderskategori får 1 lagplakett och 6
minnesplaketter att utdela till lagmedlemmarna. Vinnande lag kan tillköpa fler
minnesplaketter genom Skånes Golfförbund.

6.

Individuella tävlingar
Samtliga spelare deltar förutom i lagtävlingen även i en individuell scratchtävling och
en handicaptävling.

6.1

Scratchtävling
Vid lika resultat sker särskiljning i följande ordning
1. Matematiska metoden, sista 9, sista 6, sista 3 och sista hålet
2. Lottning

6.2

Handicaptävling
Vid lika resultat sker särskiljning i följande ordning:
1. Spelhandicap
2. Matematiska metoden, sista 9, sista 6, sista 3 och sista hålet
3. Lottning

6.3

Hederspriser
Spelare får motta pris för deltagande i bruttotävlingen utan att inneha EGA Exakt
Tävlingshandicap. För att få motta pris i nettotävlingen skall han ha en EGA Exakt
Tävlingshandicap.
Hederspriser till ett värde av 150 kronor per i serien antal deltagande lag anskaffas och
delas ut av arrangerande klubb.
Klubben ansvarar för prisutdelningsceremoni i anslutning till avslutad tävling samt för
att bestämmelserna i detta kapitel efterlevs.
Priserna delas upp på 3 bruttopriser och 3 nettopriser. Samtliga 6 priser bör vara
identiska.
Vid ceremonin delas hederspriserna först ut till samtliga bruttoprisvinnare och därefter
resterande priser till nettoprisvinnarna.
Pristagare i bruttotävlingen kan inte vara pristagare i nettotävlingen.
Pristagare måste vara på plats för att erhålla pris.
Skånes Golfförbund
Seniorsektionen

