Seriespel i Östergötland

uppdaterad 2002

Dag:
Söndag undantagsfall lördag, 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, mm
- 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
- Spelare kan endast vara ordinarie i ett lag och serie. Har en klubb två lag i en serie
tillåts inte att man lånar spelare mellan lagen.
- 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
Tee:
Röd eller motsvarande
Spelsäsong:
1 Maj – mitten av september
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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Spelordning:
Para ihop spelare med lägst hcp respektive spelare med högst hcp
Serie 1 spelar alltid som första boll när vi spelar samtidigt som Serie 2. Lägst hcp i första boll.
Spelordning lottas i varje serie och gäller alla bollar på första tee, därefter honnören.
Ändring av utslagsordning kan göras efter 9 hål.
Poängräkning:
-Vinst av 2 enskilda matcher = 2 lagpoäng
-Vinst av 1 enskild match = 0 lagpoäng
-Delad enskild match = 1 lagpoäng till båda lagen
-WO i alla enskilda matcher = 2 lagpoäng till mötande lag
Särskiljning slutresultat

Om lika när alla matcher är spelade - vinst på inbördes möten
om lika då- antal vunna/förlorade
om lika då- gå ner på individuella resultat

Klubben betalar 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 gemensamma avslutningstävlingen -för vinnarna
i varje klass/serie.
Startavgift:
30 kr/spelare och match, samlas in av egen lagledare. Pengarna används till vår egen avslutningstävling
WO – inga pengar betalas in
Hur man gör med betalning och insamling av pengarna gör man upp på den egna klubben
Swishas av lagledarna i slutet av säsongen till seriespelets samordnare;
Märit Högström Telefon 0709-611344 , OBS!!! Referens: S1 el S2, ev. lagnummer samt ”klubbnamn”
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.
Inbjudan av hemmaklubb, information av bortalaget samt inläggning i GIT
Hemmalagets lagledare ansvarar för bokning av starttider, samt inbjudan av gästande lag som
skall göras minst en vecka före matchdatum. I denna inbjudan ska finnas telefonnummer till ansvarig spelare i
hemmalaget. Om inte starttid 13:00 meddela gärna gästande lag så tidigt som möjligt.
Bortalaget ska meddela hemmaklubbens lagledare spelarnas namn, golfid samt hcp senast tre
dagar före matchdatum
Både hemma- och borta klubben lägger in sina egna spelare i GIT. Om detta inte fungerar löser man det
speldagen på plats.
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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. Plocka upp bollen när man är på green.
Rekommendationer, att informera på första tee
Lathund finns på hemsidan, hemmaspelare ska på första tee delge innehållet till de andra spelarna i bollen.
Ex Speltempo!, övningsputta, ge hål/match, spela vidare när match avslutad
Avbruten match
I de fall match ej kan slutföras pga. åska kraftigt regn eller mörker är det hemmalagets lagledare
som bestämmer när/om matchen ska avbrytas.
Kan ej matchen återupptas inom en timme gäller följande: Har alla spelarna passerat/ spelat färdigt 9 hål
är det ställningen som råder efter 9hål spel som gäller.
Är villkoret ej uppfyllt ska matchen spelas om.
Administration efter varje match:
Resultat mallen ska fyllas i av hemmalagets lagledare, skrivs under av båda lagledarna.
Skrivs in i GIT av hemmalagets lagledare helst samma dygn men inom två dagar
Viktigt att WO skrivs in samt vilken klubb som lämnat WO.
WO rapportering i GIT -Resultatet 10-8 ska rapporteras för alla ”förlorade matcher”. Finns inga motspelare
registrerade ska ” WO spelare Östgötaserien” användas med golf-id 190101-009.
Avslutningstävling Serie1 och Serie2:
Slutet av september/ början av oktober. Alla damer som varit med bjuds in.
Spelarna betalar reducerad greenfee. Bana bestäms år från år.
Avslutningstävling, vinnarna i varje serie i seriespelet i Östergötland bjuds in:
Nytt from i 2020. Slutet av september/ början av oktober. Vi tävlar om att utse bästa klubb i Östergötland.
Varje serie segrande lag får skicka max 8st spelare.
Singeltävling med slaggolf där de 4 bästa resultaten från varje klubb räknas.
Eftersom det är olika antal spelare från klubbarna räknas resultatet av 75% av klubblaget.
Lagledare:
Detta bestäms per klubb, alltså av er
Ett förslag: En ledare per klubb, serie och lag
Dessa personer blir kallade till uppstartsmöte i januari/februari
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. Låna spelare mellan lag i samma serie tillåts ej.
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.........
Råd = varje muntlig kommentar eller handling (ex att visa vilken klubba som just använts för at slå ett slag) med
avsikt att påverka dig eller annan spelare när det gäller att välja klubba, slå ett slag eller avgöra hur man ska
spela ett hål eller rond. Men råd innefattar inte allmän information om tex läget för något på banan, avståndet
från en punkt till en annan eller reglerna.
Med vänlig hälsning
Märit Högström sammankallande i Seriespelet
0709-611344, marhog55@gmail.com
Hemsida www.ostgolf.se/ därunder Dam
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