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Seriespel i Östergötland  uppdaterad 1702 

Dag: 
Lördag eller söndag, spel ska företrädesvis ske under eftermiddagen 

Serie 1 Hcp 18 och mindre, from 2017 hcp +,- 3 får ingå i laget 
Här kan spelare med 18,1 och över i hcp spela men får då spela med 18 i hcp 
Serie 2 Hcp 18,1 och högre,  from 2017 hcp +,- 3 får ingå i laget 
Här kan spelare från serie 1 spela på sitt hcp. 
 
Åldersgräns, Hcp 
-22 år.  
-För att skapa lagen från början av säsongen gäller årsrevisionens hcp. 
-Om man bara har möjlighet att starta en serie på klubben, starta serien i den  
hcp klass där det finns flest spelare att välja av 
-Serie1 utgångspunkt hcp 18,0 och lägre, men man kan använda spelare med  
hcp +3 och -3, även i ordinarie lag. Max spelhcp 18. 
-Serie2 utgångspunkt hcp 18,1 och högre, men man kan använda spelare med 
hcp +3 och -3 även i ordinarie lag. De med hcp under 18 spelar på sitt hcp. 

Spelhcp:   
Högst 36 
Det kan alltså vara med spelare som har 36+ men får då spela på spelhcp 36 

Antal spelare per lag: 
Varje lag per serie består av tre spelare från samma klubb 
 
Spelform: 
Match med hcp. Enligt Svenska Golfförbundets regler för matchspel 

Spelordning: 
Para ihop spelare med lägst hcp respektive spelare med högst hcp   

Tee: 
Röd 

Ej fullt klubblag: 
Spelare kan lånas i fritt antal från serie1 till serie 2 och tvärtom. Spelar spelare  
från serie 2 med i serie 1 spelar den spelaren på 18,0 i hcp. 
Om ett lag inte har tillgång till tre spelare vid ett möte så kan de spela i alla fall.  
Om två matcher kan spelas men inte den tredje - då får det laget lämna walkover 
på en match och poäng går till andra laget. 
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Poängräkning:   
3 poäng delas ut totalt per matchtillfälle 

1 poäng   Vinst av en spelares match 
½ poäng   Oavgjort resultat (spelarna delar match) båda får ½ poäng  
0 poäng  Förlust av en spelares match 

3 poäng Mötande laget har blivit tvungen att lämna hel WO 

Särskiljning slutresultat  
Om lika när alla matcher är spelade - vinst på inbördes möte 
om lika-  antal vunna/förlorade 
om lika-  gå ner på individuella resultat (spara därför matchresultaten) 

Anmälningsavgift / lag: 
500:-         
Laget är med i serien och betalar ingen greenfee vid matcherna. Pengarna  
betalas in till ÖGF av klubbarna, faktura skickas ut. Pengarna används till priser. 

Startavgift: 
30 kr/spelare och match samlas in av egen lagledare.  
Betalas in till seriespelets bgnr av lagledarna i slutet av säsongen.  
 
Bankgiro: 5561-2030,       OBS!!! Referens: Seriespel 1 el 2 samt  ”klubbnamn”    
detta är viktigt för det finns flera aktiviteter som har samma bgnr men då  
med annan referens 
 
WO – inga pengar betalas in. Hur man gör med betalning och insamling av  
pengarna gör man upp på den egna klubben. 

Reseersättning: 
Detta är upp till varje klubb 
 
Antal matcher:  
Om det är 2-5 klubblag/ serie då kan det bli dubbla möten, alltså högst 10 möten.  
Om det är över 5 klubblag/ serie då blir det bara ett möte 
 
Datum "strul":  
De datum som är fastställda är rekommenderade speldagar. 
Kan inte något av lagen det datumet och man inte kan komma överens om nytt 
speldatum får det lag som inte kunde, lämna WO eller använda de spelare man har. 
Blir inte matchen av går poängen till det lag som inte lämnade WO första gången. 
 
Begära eller ge råd under match     (mailfrågat förbundsdomare Gustav 1702) 
"Under en fastställd rond får en spelare inte: 
a.ge råd till någon i tävlingen som spelar på banan med undantag för sin partner, eller 
b. be om råd........ 
Vi spelar singelmatcher.   
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Fortsätta spela när en av matcherna i bollen är slut?  
Avgörs i bollen - störs man av att de som har klarat av sin match fortsätter att spela  
så måste man kunna säga till - de som har klarat av sin match får hålla en mycket låg profil  
och inte störa de som fortsätter matchspelet. Ev plocka upp bollen när man är på green. 

Spelsäsong: 
1 Maj – mitten av september. 
 

Avslutningstävling: 
Slutet av september. Alla damer som varit med bjuds in.  
Spelarna betalar reducerad greenfee. Bana bestäms år från år. 
 
Övrigt: 
-Årsrevisions hcp ligger till grunden för att skapa lagen från början av säsongen.  
-Om två lag eller fler är med i samma serie (Hcp-klass) inom klubben får man  
endast spela i ett lag.  

Administration: 
Skicka resultaten via mail eller sms till Märit se nedan: 

Datum, Hemma –Borta klubb   ev WO någon av matcherna samt vilken klubb som lämnar WO (för ekonomin i 
slutet av året) 
 
Ex 160510 Landeryd- Motala 0-3,  WO 1 match av Landeryd  Fyll i alla fält i resultatmallen som finns hos varje 
lagledare. Spara denna hos er behövs ev vid samma slutresultat 
Resultaten visas på hemsidan. 
 

 
Lagledare: 
Detta bestäms per klubb, alltså av er.  
Ett förslag: En ledare per klubb och serie 
Dessa personer blir kallade till uppstartsmöte i februari 
 

 
Med vänlig hälsning  
Märit Högström   sammankallande i Seriespelet  
0709-611344, marit.hogstrom@swipnet.se 

Hemsida www.ostgolf.se/  därunder Dam 

 


