Manual SGDF:s Seriespel 2021
Övergripande

Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande
publikationerna av:
•
•
•
•

Regler för golfspel
Spel- och tävlingshandboken
SGF:s Regelkort
Kompletterande lokala regler för aktuell tävling

Protester

Eventuella protester med anledning av händelser/beslut i SGDF:s seriespel ska snarast framföras
till den lokala tävlingsledningen för behandling. Ska SGDF:s Seniorsektion avge yttrande/beslut
ska skriftlig protest med kort redogörelse samt uppgifter om kontaktpersoner snarast sändas till
SGDF:s Tävlingskommitté. Därefter behandlar Seniorsektionen ärendet och avger ett svar.

Allmän information

Damer
SGDF:s seriespel för damer genomförs i fyra åldersklasser (D22, D50, D60, D70). Distriktsmästare
i klubblag för damer koras.
Herrar
SGDF:s seriespel för herrar genomförs i sju åldersklasser (H25, H40, H50, H60, H70, H75, H80)
samt en öppen klass. Stockholmsmästare i klubblag för herrar koras.
Lagmatchpoäng tillämpas, delmatchpoäng används vid ev. lika resultat. Direkt
resultatrapportering i GIT för snabbare återkoppling till alla spelare.
I kapitel 1–3 i denna manual finns de tävlingsbestämmelser (Villkor och Tävlingsregler) och lokala
regler, förutom kompletterande lokala regler, som riktar sig till deltagarna. Kapitel 4 riktar sig
enbart till arrangörsklubbarna.

Säsong 2021

Upplägget för seriespelet 2021 är detsamma som för säsong 2019. Speldagarna är uppdelade på
måndagar och tisdagar mellan kategorierna, som gör det möjligt att låna in spelare från andra
kategorier om det behövs.
Även i år Finalspel på samma golfklubb och samma dag för alla lag. I år sker finalspelet på
Haninge Strands Golfklubb den 10-11 september. Seniorsektionen i SGDF rekommenderar
lagklädsel för alla lag.

Version 2021-05-31

1

Kontaktinformation

Hemsida www.sgdf.se
Manual, lagledarlista och spelprogram finns eller kommer finnas på SGDF:s hemsida,
Stockholms Golfförbund
Maria Magnusson (kansli) info@sgdf.se
Nadja Vigert – Damer
nadja.vigert@sgdf.se
Bengt Norén – Herrar
noren.bengt@gmail.com
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1. Villkor för SGDF:s seriespel
1.1 Deltagare
1.1.1 Medlemskap

För att få delta måste en spelare vara aktiv medlem i en svensk golfklubb med medlemskap i SGF
(M), eller i en association (A), som är ansluten till SGF och Stockholms Golfdistrikt.
För att få representera en klubb i seriespel anordnat av SGDF, skall spelaren vara aktiv medlem
(även exempelvis greenfee-medlem, vardagsmedlem) i denna klubb. Spelare som är aktiv
medlem i två eller flera klubbar inom SGDF får fritt välja vilken klubb spelaren önskar
representera. Detta val är oberoende av vilken som är spelarens hemmaklubb. När spelaren
spelat sin första match i SGDF:s seriespel för en klubb, kan spelaren därefter inte representera
annan klubb i SGDF:s seriespel, inte heller byta klubb under innevarande säsong.

1.1.2 Spelarkategorier

Samtliga tävlingar är öppna för såväl amatörer (AM) som icke-amatörer (PGA, NA, REAM).

1.1.3 Ålder
SGDF:s seriespel genomförs i fyra åldersklasser för damer och sju åldersklasser samt en öppen
klass för herrar. Spelaren ska vara född angivet år eller tidigare. I de öppna klasserna finns inga
ålderskrav.
Avsikten är att varje enskild spelare endast är ordinarie spelare i en åldersklass, normalt sin
egen. Spelare FÅR lånas in från äldre kategorier ÄVEN under samma omgång.
Klasser
D22 £ 1999, D50 £ 1971, D60 £ 1961, D70 £ 1951
H25 £ 1996, H40 £ 1981, H50 £1971 H60 £ 1961 H70 £ 1951, H75 £ 1946, H80 £ 1941 och
öppen klass herrar

1.1.4 Övrigt

Klubbar med flera lag i samma ålderskategori ska inom samtliga kategorier ha möjlighet att
använda samma spelare i flera lag, dock inte i samma spelomgång. Principen är att de bästa
spelarna alltid ska spela i klubbens första lag.
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1.2 Omfattning och spelform
1.2.1 Indelning
Varje åldersklass är indelad i divisioner. Varje division delas in i fyra parallella grupper, där varje
grupp innehåller fyra klubblag. Antalet anmälda klubblag i respektive ålderskategori avgör hur
många divisioner det blir och på lägsta nivå även hur många lag det blir per grupp. Grupperna
delas i största möjliga mån in geografiskt. För exakt indelning och spelprogram se hemsidan

1.2.2 Spelform
Under gruppspelet spelar damerna och herrarna sina seriespelsmatcher på olika sätt.
Efter färdigspelat gruppspel, vidtar ett finalspel mellan de segrande lagen i division 1-grupperna
på dam- och herrsida. Finalspelet spelas enligt samma format. Ronderna är inte hcp-grundande.
1.2.2.1 Gruppspel Damer
Spelformen är lagspel match utan hcp, med fyra spelare per lag. Klubbmatcherna spelas i
fyrbollar med två parallella matcher per starttid. Matcherna spelas i 6 spelomgångar vid full
serie. Två klubbar möts på arrangerande klubb med returmatcher. Match får sluta oavgjord.
1.2.2.2 Gruppspel Herrar
Klubbmatcherna spelas i fyrbollar med en spelare från var och en av gruppens fyra lag i varje
boll. Spelformen är slagspel utan hcp, men spelarna räknar resultatet hål för hål som i matchspel
gentemot var och en av de tre övriga spelarna i bollen. Varje spelare genomför på detta sätt tre
parallella matcher. Matcherna spelas i 4 spelomgångar vid full serie. Match får sluta oavgjord.
1.2.2.3 Finalspel i division 1
De segrande lagen i varje grupp kvalificerar sig till finalspel. Semifinalerna lottas av SGDF. I
åldersklasser där det enbart finns tre grupper och tre lag, går bästa vinnaren direkt till final och
de övriga två gruppsegrarna spelar semifinal.
Spelform i finalspelet är lagspel match utan hcp, med fyra spelare per lag. Klubbmatcherna
spelas i fyrbollar med två parallella matcher per starttid.
Final för samtliga kategorier lördag 11 september 2021 på HaningeStrand Golfklubb. Semifinal
för ålderskategorierna 60, 70, 75 och 80 spelas på fredag den 10 september. Övriga kategorier
spelar semifinal lördag den 11 september. Samtliga kategorier spelar final på lördag den 11
september.
Vid lika resultat spelas särspel hål för hål, där lagen representeras av den sist startande av de
fyra spelare som deltagit i finalspelet. Se punkt 1.3.2

1.2.3 Poängräkning
De deltagande lagen samlar poäng där en vunnen delmatch ger 1 poäng en oavgjord delmatch
ger 0,5 poäng och en förlorad delmatch ger 0 poäng. Det lag som samlat flest delmatchpoäng
vinner lagmatchen och erhåller 2 lagpoäng. Tar båda lagen lika många poäng delas lagmatchen
och lagen erhåller 1 lagpoäng vardera. Förlorande lag erhåller 0 lagpoäng. Gruppsegrare blir det
lag som efter samtliga spelomgångar erhållit flest lagpoäng.
Avgörande vid lika resultat, se 1.3.3
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Individuellt
Resultat
Vinst
Delning
Förlust

Matchpoäng

Lagresultat
Vinst
Delning
Förlust

Lagpoäng
2 poäng
1 poäng
0 poäng

1 poäng
½ poäng
0 poäng

Vid lika lagpoäng efter sista omgången avgör:
1. Matchpoängen
2. Inbördes möte mellan de lag som har lika lagpoäng och lika matchpoäng
3. Lottning (om man har lika lagpoäng och lika matchpoäng). Lottning sker av SGDF:s
tävlingskommitté.

1.2.4 Spelordning

Matcherna spelas i omvänd hcp-ordning, så att i första boll, som slår ut först, möts spelarna med
resp. lags högsta handicap, omnämnda som spelare 1. I andra bollen möts de med näst högsta,
osv. Om lagmedlemmar har lika exakt handicap avgör deras lagledare spelordningen.
På första hålet slår hemmalaget ut först. För herrarna gäller att övriga lag spelar ut efter
klubbnamn i bokstavsordning.
Om ett lag inte har full bemanning lämnar laget WO i boll nr 1, därefter i boll nr 2. Saknar laget
fler än två spelare, anses laget ha uteblivit från omgången och förlorar alla matcherna med totalt
4-O.
Spelare som spelar mot ”fel” motståndare blir diskvalificerad!

1.2.5 Avbrott i spelet

Om tävlingsledningen beslutar om avbrott i spelet och om spelet inte kan återupptas inom en
timma från avbrottet blir de delmatcher som inte har avgjorts oavgjorda. Delmatcher som
avgjorts ger poäng som ovan.

1.2.6 Tee

Följande totallängdsintervaller rekommenderas för respektive åldersklass vid par 72.
Damer
D22
4 800 – 5 700 meter (bakre tee)
D50
4 700 – 5 200 meter
D60
4 000 – 4 800 meter
D70
4 000 – 4 500 meter
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Herrar
Öppen klass
H25
H40
H50
H60
H70
H75
H80

5 800 – 6 300 meter (bakre tee)
5 800 – 6 300 meter
5 600 – 6 100 meter
5 400 – 5 900 meter
5 400 – 5 800 meter
5 000 – 5 400 meter
4 000 – 5 000 meter
4 000 – 5 000 meter

Vid annat par görs rimliga längdkorrigeringar i val av tee. Dock kan lokal anpassning till
ovanstående rekommendationer behöva göras även av andra skäl. Arrangörsklubben bestämmer
vilken längd banan ska ha.
En tävlingsledning ska tydligt klargöra för deltagarna från vilken tee tävlingen spelas. Detta bör
göras redan vid inbjudan till spelomgången.

1.3 Avgörande vid lika resultat
1.3.1 Delmatcher

Vid lika resultat i en delmatch sker ingen särskiljning. Båda lagen erhåller 0,5 poäng.

1.3.2 Kvalificering till finalspel och upp- och nedflyttning

Vid lika lagpoäng efter sista omgången avgör:
1. Matchpoängen
2. Inbördes möte mellan de lag som har lika lagpoäng och lika matchpoäng
3. Lottning (om man har lika lagpoäng och lika matchpoäng). Lottning sker av SGDF:s
Seniorsektion.

1.3.3 Lagmatch i finalspel
Om båda lagen i en lagmatch i finalspelet har samlat lika många poäng sker särskiljning genom
särspel hål för hål där lagen representeras av den sist startande av de fyra spelare som deltagit i
finalspelet.

1.3.4 Upp- och nedflyttning

I division 2, 3 och 4 flyttas vinnarna i varje grupp upp en division till nästkommande år och i
division 1, 2 och 3 flyttas det sist placerade laget i varje grupp ned en division till nästkommande
år.
I div 1 är det endast tillåtet med ett lag per klubb i respektive kategori.
Om en klubb genom uppflyttning skulle få flera lag i div 1, övergår uppflyttningsrätten till bästa
tvåa/tvåor från de fyra div 2-grupperna.
Nästkommande år skapar SGDF en ny divisionsindelning med utgångspunkt från mängden
anmälda klubblag och placeringarna från föregående år.
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1.4 Anmälan och återbud
1.4.1 Anmälan till seriespelet
Sista anmälningsdag var den 15 februari 2021.
1.4.1.1 Speldag och speltid
Speldag framgår av spelprogrammet. Vid eventuell ändring av speldag bör den i första hand
väljas inom samma vecka, annars innan nästa spelomgång och efter överenskommelse med
deltagande klubbar. Tävlingsledare och deltagare måste alla informeras om ändringen. Se även
4.2.
1.4.1.2 Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 1 000 kr per lag och faktureras varje anmäld klubb.

1.4.2 Anmälan till spelomgång
Anmälan av lag till respektive spelomgång görs genom att de deltagande lagens lagledare skickar
laguppställningen till tävlingsledaren, ofta lagledaren i arrangörsklubbens lag, senast 2
arbetsdagar före matchen där spelarnas namn, golf-ID och aktuellt handicap ska finnas tydligt
angivna. Eventuella förändringar efter det meddelas så snart som möjligt. Tävlingsledaren bör
lägga in laguppställningen i GIT senast dagen innan matchen.

1.4.3 Avanmälan

Avanmälan görs till SGDF på info@sgdf.se senast den 15 februari 2021. Efter anmälningstidens
utgång kan endast återbud lämnas.

1.4.4 Överanmälan
Varje klubb är garanterad deltagande med minst ett lag i varje åldersklass. Om det finns platser
kvar sätts anmälda andralag in i anmälningsordning. Får samtliga anmälda andra-lag plats, sätts
tredjelag in i anmälningsordning och så vidare.

1.4.5 Efteranmälan

Anmälan gjorda efter den 15 februari 2021 kommer bara att accepteras i mån av plats efter det
att serieindelningen är gjord. Efteranmälan sker till info@sgdf.se.
Anmälningsavgiften är 1 000 kr per lag och vid efteranmälan tillkommer 500 kr i
anmälningsavgift.

1.4.6 Återbud

Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om anmält lag inte avser att delta.
Återbud lämnas till SGDF, info@sgdf.se. Lag som lämnar återbud är skyldig att betala
anmälningsavgift. Lag som lämnar återbud efter seriespelsprogrammen är satta är skyldiga att
även betala 1000 kr i straffavgift.
Ett lag som uteblir från en omgång förlorar alla matcherna med totalt 4-O samt tilldöms en
straffavgift om 1000 kr som faktureras klubben. Om ett lag uteblir från ytterligare en omgång
utesluts de ur seriesystemet och får börja om i den lägsta divisionen.
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Om en spelare uteblir i ett lag lämnas WO i boll nr 1 (spelare med högst hcp). Om ytterligare en
spelare uteblir i ett lag lämnas WO i boll nr 2 (spelare med näst högst hcp).
Om ett lag saknar fler än två spelare, anses laget ha uteblivit från omgången och förlorar alla
matcherna enligt ovan.

1.5 Övriga villkor
1.5.1 Olämpligt uppträdande
Vid fall av ett allvarligt brott mot etiketten har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en spelare
enligt Regel 1.2a.
Om en deltagare i SGDF:s seriespel uppträder på olämpligt sätt eller allvarligt bryter mot
golfetiketten eller på annat sätt skadar golfsportens rykte har SGDF rätt att vidta följande
åtgärder:
- skriftlig varning
- avstängning från deltagande i en eller flera tävlingar i SGDF:s seriespel
- anmälan till SGDF:s Juridiska kommitté (i allvarligare fall).

2. Lokala regler
Se SGF:s Regelkort på golf.se. Utöver SGF:s Regelkort fastställer varje tävlingsledning på
respektive spelplats kompletterande lokala regler.

3. Tävlingsregler

Se SGF:s Regelkort på golf.se. Utöver SGF:s Regelkort anges nedan de tävlingsregler som gäller.
Persontransportmedel är tillåten mot uppvisande av läkarintyg.
Obs! Lagkamrater får EJ hjälpa varandra, se regel 8.1.

4. Information till arrangörer

I Spel- och tävlingshandboken finns råd och rekommendationer för planerande och
genomförande av tävling. Arrangörsklubben bör speciellt studera kapitel 11.

4.1 Tävlingsledning

Arrangörsklubben är alltid ansvarig för tävlingsledning. Arrangörsklubben för varje spelomgång
utser en tävlingsledare, ofta lagledaren i arrangörsklubbens lag, vilken kallar övriga lag till
lämplig tid senast en vecka innan spelomgången, samt ser till att tillräckligt startförbud är bokat.
Se även 1.4.2.
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Hej!
Hjärtligt välkomna till Golfklubben GK och spelomgång n av SGDF:s seriespel i klass XXX division
Y zzz.
Speldag: xxxdag datum
Första start är kl. hh:mm (ev. på bana Xxxxxxxx)
Vi spelar från tee yyyy
Jag önskar er laguppställning (spelarnas namn, golf-ID och aktuella handicap) senast xxxdag
den datum.
Välkomna!
Tävlingsledarens namn och telefonnummer

4.2 Starttider

Rekommenderad starttid är mellan kl. 14:30-16:00 på våren och kl. 13:30-15:00 på hösten,
förutom ålderskategorierna 70, 75 och 80 där rekommenderad starttid är mellan kl. 09:30-11:00,
om inte klubbarna kommer överens om annan tid.
OBS! Speltid ska alltid bestämmas efter överenskommelse med deltagande lag och klubbar.
För höstomgångarna mycket viktigt att ta rejäla marginaler med hänsyn till solens nedgång.
Vid behov att byta speldag kan detta göras efter överenskommelse mellan berörda klubbar. I
första hand till onsdag under samma vecka, i andra hand till någon annan dag under samma
vecka och i tredje hand innan nästa spelomgång. Tävlingsledningen ska informeras och godkänna
sådan ändring.

4.3 Deltagarnas ankomst

Gästande klubb meddelar laguppställning till värdklubbens lagledare senast 2 arbetsdagar innan
spelomgången. När deltagarna ankommer till arrangörsklubben rekommenderas att de får all
nödvändig information avseende tävlingsbestämmelser, lokala regler och eventuellt andra övriga
praktiska detaljer.

4.4 Resultatrapportering

Resultatrapporteringen sker av arrangerande klubbs lagledare via GIT Tävling senast dagen efter
spelad match. På hemsidan finns en länk till resultatrapportering i GIT. Där finns även en manual
för resultatrapportering i GIT och vanliga frågor & svar.
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