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JSM Klubblag – Statuter SGDF kval 2021 

Allmänt: JSM Klubblag SGDF kval genomförs enligt SGFs statuter för JSM Klubblag med 

undantag för vad som beskrivs under. Varje klubb inom Stockholms och Gotlands GDF och 

kan anmäla ett lag. 

Lag: Ett klubblag består av minst 7 och högst 9 spelare varav 2 spelare av varje kön måste 

ingå (se manual JSM Klubblag). Rekommenderad högste handicap är 10.0 för pojkar och 18.0 

för flickor. Laget spelar en mixed foursome, en valfri foursome, en flicksingel, en pojksingel, 

och en valfri singel för varje rond (om inget annat anges). 

Anmälan: Anmälan görs via SGDFs hemsida (eller genom att kontakta SGDFs kansli). 

Maximalt antal klubbar som kan delta är 30. Vid överanmälan görs utlottning enligt SGF 

ranking klubb junior per sista mars. 

Avanmälan: Avanmälan måste göras senast 30 april. Vid återbud efter det är klubben skyldig 

att erlägga anmälningsavgift. Vid no-show eller återbud efter lottning kan klubben stängas av 

från JSM Klubblag nästföljande år. 

Anmälningsavgift: Anmälningsavgiften för SGDF kvalomgång 1 är 1000 kr som faktureras av 

SGDF. Lag som avancerar till kvalomgång 2 faktureras ytterligare anmälningsavgift av SGF. 

Gruppindelning: Under 2021 är det ingen gruppindelning utan samtliga anmälda lag spelar 

på samma spelplats. 

Laguppställning: Laguppställning för kvalomgång skall lämnas in senast 30 min innan första 

start i kvalomgången (för gruppen). Laguppställning för rond skall lämnas in senast 30 min 

innan lagets första start i ronden. 

Spelform SGDF kval: Följande spelform används per grupp: (kan komma att ändras 

beroende på antalet anmälda lag) 

• Dag 1: Slagspel 1x18 hål enligt formatet ovan. Lagets resultat är summan av lagets 5 

rondscorer. Om spelare/par för ett lag diskvalificeras i en rond räknas det sämsta 

resultatet i ronden plus 10 slag.  

• Lag 1-10 efter rond1 är direktkvalificerade till matchspel under eftermiddagen dag1. 

• Lag med plats 1 efter slagspelet möter lag med plats 10. Lag med plats 2 möter lag 

med plats 9 osv. 

Tee: Rond 1och 2 spelas från Vit/Blå tee.  

I matchspel bör damer spela en bana som är 75-80% av längden för herrspelare varför Blå 

tee kan bli förflyttad mellan rond 1 och rond 2. 

Särskiljning: Vid lika resultat rond 1 sker särskiljning av lag sker genom lägsta score på mixed 

foursome. Därefter särskiljning på valfri foursome, valfri singel, pojkar singel, flickor singel. 
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Vid lika resultat i lagmatch under rond 2 spelas särskiljningshål med ett valfritt mixed 

foursome-lag till dess någon av lagen vunnit ett hål. 

Ranking efter rond1: Lagen blir rankade efter resultatet i slagspelsronden.  

Fritt inspel: Fritt inspel 18 hål för upp till 9 spelare per lag på tider anvisade av 

arrangörsklubben. Inspel dag före första tävlingsdag rekommenderas. 
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