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Förtydligande; 
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Allmänt 
 
Förbehåll 
Östergötlands Golfförbunds tävlingskommitté har rätt att i samråd med berörda klubbar göra nödvändiga 
ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. 
 
Information 
Samtliga deltagande klubbar får skriftlig information om seriespelet av Östergötlands Golfförbund.  
Klubben ansvarar för att kontaktpersoner och lagledare får del av informationen. Klubben ska också 
kontinuerligt uppdatera kontaktuppgifter för lagledare i GIT. 
 
Dessa bestämmelser finns även under Tävlingskommittén på ostgolf.se 
 
Administration 
Östergötlands Golfförbund ansvarar administrativt för Östgötaserierna 
 
Deltagande 
Samtliga klubbar som tillhör Östergötlands Golfförbund har rätt att delta i seriespelet. Klubben får delta med 
ett eller flera lag i en ålderskategori. För klubbar som anmäler fler än ett lag i en ålderskategori gäller att, 
klubben endast får representeras av ett lag i ålderskategorins division 1, Gäller ej 2019. 
 
Kommentar: I stort sett alla lagidrotter som tillåter att en klubb deltar med mer än ett lag i samma 
seriesystem har motsvarande begränsningar när det gäller att placera lag från en klubb i samma serie och 
hur man får byta spelare mellan olika lag. 
 
Arrangerande klubb 
Klubb som anmäler lag till seriespel ska stå till förfogande som arrangör och tilldelas värdskap enligt historisk 
turordning. Omfattningen av arrangörskap påverkas också av hur många lag klubben deltar med. 
Klubb som inte accepterar värdskap enligt ovan, kan uteslutas från deltagande i seriespelet under aktuell 
säsong. 
 
Vid spel under helg, har arrangerande klubb möjlighet att välja lördag eller söndag som speldag. Se även 
Speldagar och starttider. Fastställda speldagar meddelas senast 15 april till Östergötlands Golfförbunds 
tävlingskommitté. Gruppindelning och arrangerande klubbar publiceras på ostgolf.se under 
Tävlingskommittén. 
 
Serieindelning 
För att en serie ska genomföras krävs minst fyra startande lag. Beroende på antal anmälda lag, kan lag 
flyttas upp en division för att få jämnare serieindelning. Uppflyttning görs i så fall med föregående års resultat 
som grund. Se även Upp- och nedflyttning. 
 
Åldersvillkor 
Vid indelning av ålderskategorier används den s.k. kalenderårsprincipen, som innebär att spelaren under 
hela kalenderåret tillhör den ålderskategori spelaren uppnår under året. 
 
Ålderskategorier 
Östgötaserierna spelas i ålderskategorierna Damer Serie 1 och 2 min. 22 år, D50, H40, H50, H60, H70, H75, 
H80 och Mix min. 22 år och uppåt 
 
Klubbtillhörighet 
Spelare som deltar i seriespelet ska vara aktiv medlem i den klubb spelaren representerar. Fullvärdigt 
medlemskap krävs. Under en säsong får en spelare endast representera en klubb i seriespelet. Spelare som 
är medlem i mer än en klubb, ska anmälas med den klubbtillhörighet spelaren ska spela för. Hemmaklubben 
ska se till att spelarna namnges. En spelare kan inte anmäla sig som SEKRETESS förutom om spelaren har 
skyddad identitet. Se även Anmälan till spelomgång. 
 
Handicapstatus 
EGA exakt tävlingshandicap, Lagledaren ansvarar för att att alla spelare har Tävlingshandicap. Om någon 
spelare som spelat en match inte hade Tävlingshandicap när matchen spelades förlorar laget den matchen.   
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Max exakt hcp 
Dam serie 1        -18,0 
Dam serie 2 18,1-36,0 
D50 36,0 
H40 18,0 
H50 18,0 
H60 20,0 
H70 26,0 
H75 28,0 
H80 36,0 
Mix 36,0/72,0 
Spelare med högre hcp får delta i lägre serie men spelar på max hcp för gällande serie. 
 
Speldagar och starttider 
Dam serie 1 och 2, samt Mix, lördag eller söndag 
D50, måndag 
H40 slag torsdag eller fredag 
H40 match tisdag 
H50 slag tisdag 
H50 match torsdag 
H60 slag fredag 
H60 match tisdag 
H70 måndag 
H75 tisdag 
H80 måndag 
 
Om spel ej kan genomföras aktuell speldag skall hemmaklubben erbjuda 2 alternativa speldagar före 
ordinarie speldag. Kan matchen ej då genomföras skall hemmalaget tilldelas W.O 
 
Klasser och spelformer 
Dam serie 1 och 2, Match  
D50 Match 
Herrar Scratch 40 slag sammandrag 4–5 tillfällen 
H40 Match,  
H50 Match,  
H60 Match, 
H70 Match 
H75 Match 
H80 Match 
Mix åldersgräns 22 år Match, 2 matcher 1 greensome tee som I SM 
 
Anmälan till distriktets seriespel 
Anmälan om deltagande i seriespel görs till Östergötlands Golfförbunds tävlingskommitté senast 31 
oktober. För att minimera risken att anmälda lag uteblir från start, ska deltagande slutgiltigt bekräftas senast 
15 april. Efteranmälan av lag är tillåten fram till 15 april. Efteranmälan ska godkännas av Östergötlands 
Golfförbunds tävlingskommitté och innebär förhöjd avgift. Se även Anmälningsavgift - spelår. 
 
Påminnelse om att bekräfta lagens deltagande och möjlighet att efteranmäla lag skickas till samtliga klubbar. 
 
Kontaktuppgifter till lagledare 
Varje deltagande klubb ska registrera kontaktuppgifter i GIT, till lagledare för de lag klubben anmält till serie-
spel. Lista med kontaktuppgifter till lagledare för bl.a. utskick av inbjudan, skickas ut av Östergötlands Golf-
förbund. Se även Inbjudan. 
 
Mer information finns på ostgolf.se under Tävlingskommittén. 
 
Anmälningsavgift – spelår 
Anmälningsavgiften är 1000 kr/lag. Vid efteranmälan faktureras en tilläggsavgift på 150 kr/lag. Avgiften 
faktureras före 30 april och ska vara betald senast det datum som anges på fakturan. Om ett lag avanmäler 
sitt deltagande efter 15 april måste klubben betala anmälningsavgiften. Se även Uteblivande från start i 
spelomgång. 
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Allmänna tävlingsbestämmelser 

 
Laget 
Lag i Damer serie 1 och 2 består av tre spelare. 
D50  och H80 består av fyra spelare.  
H50, H60 ,H70 och H75 består av 6 spelare.  
H40 består av 8 spelare 

 

Spelare tillhörande en ålderskategori får spela i en lägre ålderskategori. Laget har rätt att fritt byta ut 
spelare/par fram till den aktuella starttiden för spelaren/paret. 
Anmält lag förväntas hellre delta med reducerat lag, än att utebli från start. Vid anmälan om deltagande i 
seriespelet bör respektive lagdeltagare vara tillfrågad om och ha bekräftat sin medverkan. Detta för att 
undvika att lag uteblir, vilket kan leda till inställda spelomgångar och att övriga anmälda lag inte får möjlighet 
att spela.  
 
Tee 
Dam serie 1, 2 och D-50  Röd tee eller motsvarande  
H75 och H80 Röd tee eller motsvarande 
H40, H50, H60 och H-70              Gul tee eller motsvarande  
 
Upp- och nedflyttning  
Vinnande lag i division 2, flyttas nästkommande säsong upp till division 1. Antal nedflyttade lag från div.1 till 
div. 2 är beroende av antalet serier i div. 2. Om en klubb deltar med flera lag i ålderskategorin, sker ingen 
uppflyttning om klubben redan har ett lag som är kvalificerat för den högre serien. 
Om det finns anledning att flytta upp fler lag än seriesegrarna, sker uppflyttning efter resultat förgående 
säsong.  
 
Priser i seriespelet 
Slutsegrande lag i respektive serie får pris. 
 
 

Övriga tävlingsregler 

 
Allmänt 
Tävlingen spelas enligt R&A:s/SGF:s ”Regler för Golfspel”, Spel- och Tävlingshandboken, allmänna 
tävlingsbestämmelser,  klubbens lokala regler och SGF:s regelkort. Dessa lokala regler/tävlingsregler 
upphäver alla andra lokala regler/tävlingsregler på klubben. 
 
Avståndsmätare (Regel 14-3) 
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare 
under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, 
som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka) bryter spelare mot Regel 14-3. 
 
 
Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel. 
Spel- och Tävlingshandbokens rekommenderade tävlingsregel 8.2.2.1 gäller. 
 
Transportmedel 
Transportmedel är tillåtet att använda för alla ålderskategorier om beslut finns från spelarens hemmaklubb. I 
övrigt gäller Spel- och Tävlingshandbokens rekommenderade tävlingsregel 8.2.2.2. Spelare som har tillstånd 
att använda transportmedel måste ange detta vid anmälan. Tillstånd ska visas upp för tävlingsledningen före 
start. 
Observera, tillstånd för att använda transportmedel är personligt. Partner eller medspelare som inte har 
tillstånd att använda transportmedel får inte åka i ett transportmedel under pågående rond. 
Undantag: För att snabba på spelet för att slå ny boll från föregående plats, får transportmedlet nyttjas. 
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Information till arrangerande klubb, gäller scratchserierna 

 
Allmänt 
Arrangerande klubb ansvarar för att tävlingen genomförs enligt dessa tävlingsregler. All information om 
tävlingen finns på ostgolf.se. 
 
Inbjudan 
Arrangerande klubb ska skicka inbjudan med e-post till deltagande klubbar i serien och lagledarna senast tre 
veckor före speldagen  
 

Anmälan till spelomgång 
Anmälan görs till arrangerande klubb senast kl. 12.00 fyra vardagar före fastställd speldag.  
 
Efteranmälan 
Arrangerande klubb ska acceptera efteranmälan fram tills dess lottning är utförd.. 
  
Resultaträkning lagtävlingen slag 
Enligt statuter på ostgolf.se 
 
Resultatrapportering 
Individuella resultat från samtliga ronder ska omgående efter avslutad tävling på ostgolf.se för att finnas 
tillgängliga för spelare, ledare, kommande arrangörer och Östergötlands Golfförbunds tävlingskommitté.   
 

Information till hemmalag, gäller match-serierna 

 
Inbjudan 
Matcherna spelas under angiven vecka och rekommenderad speldag, se tabell.  
Hemmalagets lagledare ansvarar för bokning av starttider, samt inbjudan av gästande lag som skall göras 
minst 4 dagar före matchdatum. 
 

Tävlingsform 
Lagspel med individuella matcher efter lottat spelprogram. Varje lag seedas i hcp-ordning, d.v.s. spelare med 
lägst hcp i första bollen och spelare med högst hcp i sista bollen. Spelordning lottas på första tee och den 
spelordningen gäller alla bollar från första tee, därefter gäller honnören. 
 
Avkortning av rond/spelomgång 
Avkortning av en rond kan göras ner till 9 hål. Avkortning av rond måste göras innan någon spelare påbörjat 
spelet på ronden. Se Spel- och tävlingshandboken 11.4.4.2. 
 
Resultat 
Bortalaget ska informera hemmaklubben om spelarnas namn, golf-id senast dagen innan 
hemmaklubben ska reg. in spelarna i GIT före matcherna samt även reg resultaten efteråt, se manual 
Matchpoäng Lagresultat 

 

Vinst 2 poäng 

 

Delning 1 poäng 

 

Förlust 0 poäng 
 

  
Avbruten match 
I fall då match ej kan slutföras på grund av åska, kraftigt regn eller mörker skall Östergötlands Golfförbunds 
Tävlingsansvarige omgående kontaktas. 
Kan ej spelet återupptas inom en timma gäller följande: Har alla spelarna i matchen passerat, spelat färdigt 9 
hål, räknas ställningen som då råder som spelomgångens resultat.  
Är villkoret ej uppfyllt skall matchen spelas om. 
 
Rekommendation: Lagen bör spela i klubbens lagtröjor 
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