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STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND 
 

 
 

 
Lilla Stockholmsligan - Statuter 2022 

Spelplatser & datum: 

 Datum Spelplats 

Omgång 1 Maj/Juni Lottas bland deltagande lag 

Omgång 2 Juli/Augusti Lottas bland deltagande lag 

Finalspel Lördag 3 september Huvudstadens GK/Lövsättra 

Tävlingsform: Matchspel för sexmannalag över 9 hål. Anmälda lag delas in i grupper om 3 eller 4 lag beroende av 
antalet anmälda lag. 
Om gruppen består av 4 lag möts lagen inom gruppen vid två speltillfällen. Vid varje speltillfälle möts alla 4 lagen i 
gruppen på samma spelplats. Alla lag möter varandra en gång, dvs varje lag spelar 3 lagmatcher över 9 hål. 
Om gruppen består av 3 lag finns 2 alternativ. 
1. De 3 lagen möts vid 2 speltillfällen. Alla lag möter varandra en gång, dvs varje lag spelar 2 lagmatcher över 9 hål. 
2. Om de tre lagledarna är överens kan 3 speltillfällen genomföras. Vid varje speltillfälle möts då endast två lag och 
båda lagmatcherna mellan dessa lag genomförs vid detta tillfälle. Lagledarna måste då sinsemellan vara överens om 
detta och besluta om en tredje speldag. Alla 3 lagen blir då arrangörer. 

Lagmatcher spelas som en foursome-match och fyra singelmatcher i nämnd ordning. I singelmatcherna skall 
respektive lags spelare med lägst hcp mötas i match 1 och näst lägst i match 2 osv såvida lagledarna ej 
överenskommer om annat. Tävlingen spelas med hcp från gul/röd tee. Röd tee är tillåten för pojkar med handicap 
>36,0 samt pojkar som är 12 år eller yngre. 
 
Antal lag: Max 32 lag indelas i högst 8 grupper om 3 eller4 lag. Vid överanmälan fördelas platser i första hand så att 
alla anmälda klubbar får med ett lag. Finns det då ytterligare lediga platser, fördelas platser till klubbar med anmälda 
2:a lag i anmälningsordning. Finns ytterligare plats, fördelas platser till 3:e lag etc. 

Arrangörer: 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 så att 2 av lagen i varje grupp får arrangera gruppspel. Eventuellt blir, om man beslutar om 
alternativ 2 ovan, alla tre lagen arrangörer. Viss hänsyn tas till deltagande klubbs övriga arrangemang av SGF/SGDF 
tävlingar, i övrigt sker lottning. Lagen kan efter överenskommelse byta arrangörskap inom gruppen. SGDFs 
tävlingsansvarige måste alltid godkänna byte. 

Spelschema: Utsedd arrangör skall tillhandahålla speltid för matcherna på en bana med minst 9 hål och med gällande 
banvärdering. Arrangörsklubben bekräftar sitt arrangemang till SGDFs ansvarige och lagledare för de lag som ingår i 
poolen senast 3 maj. Senast en vecka före fastställd tävlingsdag meddelar klubben exakt speltid till lagen i gruppen 
samt till SGDFs ansvarige. Speltid skall även reserveras för två reserver per lag samt ledare och chaufför. Ingen 
greenfee betalas eftersom utbyte sker. Om inget annat överenskoms, skall alla matcherna spelas under en dag enligt 
schemat ovan. Arrangörsklubben får dock, om samtliga deltagande lag i gruppen accepterar detta, spela matcherna 
olika dagar. 

Finalspel: När gruppspelet är genomfört går de 8 bästa (gruppsegrare + ev tvåor beroende på antalet deltagande lag) 
vidare till finalspel. Hamnar 2 lag på samma antal poäng räknas matchkvot. Innan matchkvot beräknas skall, om 
grupperna består av olika antal lag, detta utjämnas genom att sämst placerat lag i större grupp tas bort och omräkning 
av matchkvot görs om för inblandade lag. Ger detta ej utslag sker lottning mellan lag med samma matchkvot. 
 
Finalen spelas som utslagsturnering (kvart/semi/final) i form av matchspel över 9 hål men med två foursomematcher 
och två singelmatcher. Vid lika resultat i lagmatch vidtar särspel enligt särskilda tävlingsbestämmelser för finalspelet. 
Semifinalförlorarna spelar om 3:e pris. 
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Deltagare: Sexmannalag för pojkar och flickor. Pojkar 16 år eller yngre (födda 2006 eller senare) och flickor 21 eller 
yngre (födda 2001 eller senare).  
Varje deltagande lag bör om möjligt ha minst en tjej med i laget!  
 
Mixade lag: Ett lag kan bestå av deltagare från olika klubbar. Vilka klubbar som ingår i ett mixat lag skall anges i 
samband med anmälan av laget. Mixat lag skall ange en lagledare som ansvarar för laget gentemot SGDF. 
Spelare som ingår i mixat lag får ej tidigare eller senare delta i annat lag i Lilla Stockholmsligan. 

Representationsbestämmelser: Spelare som funnits i laguppställningen för ett lag i en match, får inte senare under 
säsongen, representera något annat lag i Lilla Stockholmsligan. En flicka, som deltar i Tjejligan, får även delta i ett lag i 
Lilla Stockholmsligan. 

Handicap: Pojkar som den 1:a maj 2022 har lägst hcp 6,5 och högst 24,4. Flickor som den 1:a maj 2022 har lägst hcp 
6,5 och högst 36,0. Spelare med högre handicap får deltaga, dock tillgodoräknas inte högre hcp än 24,4 för pojkar och 
36,0 för flickor. Den som efter 1:a maj sänkt sitt hcp under 6,5 har rätt att deltaga. 
Högsta antalet slag som får ges/tas i enskild match är 9. 

Spelaren ska informera lagledaren om sitt hcp före tävlingsstart. Lagledaren ska informera tävlingsledningen om 
spelarnas hcp före tävlingsstart. 
 
Lagkapten: Rollen lagkapten, som får ge råd mm till lagets spelare (se Regler för Golfspel, Regel 24) är icke tillåten 
under gruppspelet men tillåten under finalspelet. 
 
Tävlingsledare: Under gruppspelsmatcherna är arrangerande golfklubbs lagledare tävlingsledare om inget annat 
beslutas. Under finalspelet tillsätter SGDF tävlingsledare. 

Påföljd vid brott mot representationsbestämmelser, handicapgränser, åldersgränser: Lag som ställer upp i lagmatch 
med en eller flera okvalificerade spelare förlorar aktuell lagmatch med 0-5. 

Anmälan - Senast 19 april. 

Anmälningsavgift: 1000 kr per lag.  SGDF fakturerar klubben. 

Poängberäkning: Vinst ger 2, delning 1 och förlust 0 poäng. Såväl individuella matcher som lagmatcher kan sluta med 
delat resultat.  
Hamnar två eller flera lag i en grupp på samma poäng avgör den summerade matchkvoten. Ger detta ej utslag sker 
lottning mellan lag med samma matchkvot. 

Återbud, WO: Lag, som lämnar återbud efter anmälningstidens utgång men innan spelschemat publicerats på SGDFs 
websida, förlorar sin anmälningsavgift men drabbas inte av ytterligare påföljder. Lag som lämnar återbud efter det att 
spelschemat publicerats eller WO till lagmatch betalar en straffavgift motsvarande dubbla anmälningsavgiften till 
SGDF.  
Om WO lämnas vinner motståndarlaget lagmatchen med 5-0. Laget utesluts dock inte. 
 
Ett lag består av 6 spelare vid varje match. Om ett lag endast har 5 spelare lämnas wo i en singelmatch. Om ett lag 
endast har 4 spelare spelas lämnas wo i foursome-matchen. Om ett lag endast har 3 spelare lämnas wo i en 
singelmatch och foursome-matchen. 

Resultatrapport: Resultatrapportering skall göras av arrangören av gruppspel på särskild blankett, 1 blankett per 
lagmatch. Resultatrapporter insändes via e-post till SGDFs tävlingsansvarige (se nedan) inom 3 dagar efter spelad 
match. 

Inspel: Ej fritt inspel. 

Priser: Pokal/Vandringspris utdelas till vinnande lag samt medaljer till de tre första lagen. 

Regler: Se "Gemensamma tävlingsstatuter". 

Tävlingsansvarig SGDF: Börje Carlsson 
E-post: borje.carlsson43@gmail.com     |    Mobil: 070-579 4344 


