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SGDF Future League - Föreskrifter 2021 

Allmänt: SGDF Future League (FL) är en matchspelserie för klubblag som startades 2011 för att ge flera juniorer 
chansen att spela matchspel i lagform på liknande sätt som JSM Klubblag. Avsikten är att komplettera JSM 
Klubblag för klubbar som inte kan ställa fulla JSM lag samt att ge flera spelare möjlighet att spela lagmatcher i 
klubbar med JSM lag. FL genomförs som poolspel och slutspel (Future League Playoff) och följer SGFs 
föreskrifter för JSM Klubblag och Teen Tour samt de kompletterande föreskrifter beskrivs här. Tävlingen är 
öppen för alla lag som uppfyller kriterierna nedan. 

Lag: Ett lag består av minst 4 högst 6 spelare födda 2000 eller senare. I laget måste en spelare av motsatt kön 
ingå. Spelarna får byta mellan spelomgångar. Det är två spelomgångar i Future League. Poolspel och 
Playoff/Slutspel. Spelarna måste ha officiellt handicap. Spelformatet är företrädesvis en mixed foursome samt 
två valfria singlar. Lagkaptenerna kan komma överens om att flickorna spelar singelmatcher. I så fall blir 
spelformatet en valfri foursome match, en flick singel match, och en valfri singel match. Kan lagkaptenerna inte 
komma överens gäller: en mixed foursome och två valfria singlar. Matcherna spelas utan hcp. Man bör undvika 
använda samma spelare som i JSM Klubblag. Det är ok att nyttja en eller flera spelare i olika lag så länge de 
representerar samma klubb. 

Anmälan: Klubbar tillhörande SGDF anmäler lag innan 30 april 2021 på SGDFs hemsida. En klubb kan anmäla 
flera lag, 2 eller flera klubbar kan gå samman om att anmäla ett lag. Anmäler klubben ett lag måste man 
acceptera att man kan utses som arrangörsklubb. SGDF utser efter att lottningen gjorts arrangörerna av 
gruppspelen. Arrangörskapet roteras över åren. Spelplatserna i gruppspelet utses bland de anmälda lagen  
 
Anmälningsavgift: Anmälningsavgiften 1000 kr per lag som faktureras av SGDF. 

Anmälningstid: Anmälningstiden går ut den 30/4 

Poolindelning: Anmälda lag delas in i pooler om 3-4 lag där hänsyn tas till geografiskt läge för att minimera 
resande. 

Lagmatch: En lagmatch är en match mellan 2 lag. I poolspelet ger vunnen lagmatch 3 poäng och delad 
lagmatch ger 1 poäng. En lagmatch består av 3 matcher scratch: se "LAG". Vunnen match ger 3 poäng och 
delad match ger 1 poäng. Lagets resultat är summan av poäng i delmatcherna. 

Tee: Gul respektive röd tee. (eller motsvarande från hektometersystemet) 

Caddieförbud: Caddieförbudet för juniortävlingar gäller. 

Lagkapten: Varje lag skall ha en utsedd lagkapten som meddelas tävlingsledningen. Vem som är lagkapten får 
bytas mellan ronder. Kaptenen får ge råd, men ej transportera sig med golfbil. 

Laguppställning: Lagmedlemmar skall meddelas tävlingsledningen senast 30 min innan första start i en 
spelomgång. Laget bör bestå av samma 6 spelare under en spelomgång. 

Poolspel: Spelas över en omgång på 2 på varandra följande dagar under tiden 6-7 juli på en av klubbarna som 
ingår i poolen. Arrangörsklubb utses av SGDF och kommer att roteras över åren. Vilka lag som möts lottas i 
samband med poolindelning. 

Resultatrapportering: Resultaten i poolspel skall rapporteras till SGDFs ansvarige per e-post senast dagen efter 
genomför spelomgång på därför angivet format. 
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Särskiljning: Vid lika resultat efter genomfört Poolspel så sker särskiljning genom 1) Inbördes möten 2) Skillnad 
delmatcher (vunna vs förlorade delmatcher) 3) Lottning  

Återbud/No-show: För att få Future League att fungera och bli roligt för spelarna är det avgörande att alla lag 
kommer till start vid varje spelomgång samt i Playoff. Vid återbud eller no-show, kan SGDF komma att tillgripa 
sanktioner så som utestängning från Playoff, dubbel anmälningsavgift. Om ett lag lämnar WO så blir resultatet i 
matchen 9-0 till segrande lag och laget erhåller 3 lagpoäng. Det lag som lämnar WO diskvalificeras. 

Olämpligt uppträdande: Vid olämpligt uppträdande hänvisas till SGDFs Allmänna tävlingsföreskrifter.  

Playoff/Slutspel: Playoff I & II spelas den 12 augusti på Arninge GK. Till Playoff I kvalificerat sig poolvinnare 
medan 2:orna i varje pool spelar Playoff II. Beroende av antalet pooler kan uttagningen till slutspelen förändras, 
detta meddelas när anmälningstiden gått ut och poolindelning har gjorts. 

Spelform Playoff: I playoff 1 och 2 spelas först 18 hål slagspel med samma laguppställning som i lagmatcher, se 
"LAG" ovan. Som lagscore räknas summan av de 3 bästa ronderna. Om fler än en spelare/par diskvalificeras får 
dessa räkna det sämsta resultatet av alla räknade resultat i den aktuella ronden + 10 slag. De 4 bästa lagen 
spelar sedan semifinal enligt samma lagmatchformat som i poolspel. Slutspelet avslutas med finalmatch samt 
match om 3:e pris. I övrigt se särskilda tävlingsbestämmelser för playoff 1 och 2. 

Fritt inspel: Ej fritt inspel. 

Pris: Pokal samt medaljer till lagmedlemmarna. 

Ansvarig SGDF: Lasse Jäderfeldt 072-525 8443, Lasse@jaderfeldt.se 
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