
 

 
 

Bestämmelser  
 

Smålandsserien 2023 
 
  



   

2 

 

Innehållsförteckning  ............................................................................................................. 2-3 

Allmänt ....................................................................................................................................... 4 

Förbehåll ............................................................................................................................ 4 

Information ......................................................................................................................... 4 

Administration .................................................................................................................... 4 

Deltagande ......................................................................................................................... 4 

Arrangörskap ...................................................................................................................... 4 

Åldersvillkor ........................................................................................................................ 4 

Ålderskategorier ................................................................................................................. 4 

Klubbtillhörighet .................................................................................................................. 4 

Kontaktuppgifter till lagledare ............................................................................................. 4 

Anmälan och avgifter ................................................................................................................ 5 

Anmälan till distriktets seriespel.......................................................................................... 5 

Anmälningsavgift – spelår .................................................................................................. 5 

Anmälan till spelomgång .................................................................................................... 5 

Startavgift – spelomgång .................................................................................................... 5 

Startavgift final D70 - H80 .................................................................................................. 5 

Tävlingsvillkor ........................................................................................................................... 5 

Antal lag - spelomgång ....................................................................................................... 5 

Laget ............................................................................................................................... 5-6 

Antal spelomgångar ........................................................................................................... 6 

Ronder i spelomgång ......................................................................................................... 6 

Speldagar och starttider ..................................................................................................... 6 

Avkortning av rond-/spelomgång ........................................................................................ 6 

Resultaträkning lagtävling ............................................................................................... 6-7 

Särskiljningsmetod lagtävling ............................................................................................. 8 

Upp- och nedflyttning ......................................................................................................... 8 

Lottning .............................................................................................................................. 8 

Startlista ............................................................................................................................. 8 

Tee och hålplacering .......................................................................................................... 8 

Priser i lagtävlingen ............................................................................................................ 9 

Lokala regler .............................................................................................................................. 9 

Allmänt ............................................................................................................................... 9 

Kompletterande lokal regel - Transportmedel ..................................................................... 9 

Information till arrangerande klubb ......................................................................................... 9 



   

3 

 

Allmänt ............................................................................................................................... 9 

Manual ............................................................................................................................... 9 

Inbjudan ............................................................................................................................. 9 

Avsaknad av anmälan ...................................................................................................... 10 

Förtäring ........................................................................................................................... 10 

Transportmedel ................................................................................................................ 10 

Spelform och spelordning ................................................................................................. 10 

Skapa startomgång .......................................................................................................... 10 

Lottning ............................................................................................................................ 10 

Tävlingsorganisation ........................................................................................................ 10 

Domarassistans ............................................................................................................... 10 

Lokala regler .................................................................................................................... 10 

Resultatrapportering ......................................................................................................... 10 

Resultatredovisning ..................................................................................................... 10-11 

Scorekort .......................................................................................................................... 11 

Tips till arrangerande klubb .............................................................................................. 11 

För ytterligare upplysningar .............................................................................................. 11 

 
Förtydligande; 

Se även… innebär hänvisning till annan plats i dessa bestämmelser, om inget annat 
anges. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

4 

 

Allmänt 
 
Förbehåll 
Smålands Golfförbunds tävlingskommitté har rätt att i samråd med berörda klubbar göra nödvändiga 
ändringar eller tillägg i dessa bestämmelser. 
 
Information 
Deltagande klubbar får skriftlig information om seriespelet av Smålands 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 på www.smalandsgolf.com/ 
 
Administration 
Smålands Golfförbund ansvarar administrativt för Smålandsseriens upplägg. 
 
Deltagande 
 
Samtliga klubbar som tillhör Smålands Golfförbund har rätt att delta i seriespelet. Klubben får delta med 
ett eller flera lag i respektive ålderskategori. Klubb som anmäler mer än ett lag i en ålderskategori får 
endast representeras av ett lag i ålderskategorins division 1. 
 
Lag från samma klubb och i samma division kommer om möjligt att placeras i olika geografiska serier. 
 
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. Tanken med reglerna är att minimera risken för att någon 
ska kunna misstänka att en klubb på ett osportsligt sätt försöker agera så att man genom att byta spelare 
mellan lagen eller på annat sätt skaffar sig fördelar. 
 
Arrangörskap 
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 deltar med mer än ett lag i samma division, kan endast vara arrangör i den serie klubben 
geografiskt tillhör. 
 
Klubb som inte accepterar värdskap enligt ovan, kan uteslutas från deltagande i seriespelet. 
 
Åldersvillkor 
Vid indelning av ålderskategorier används den s.k. kalenderårsprincipen, som innebär att spelaren under 
hela kalenderåret tillhör den ålderskategori spelaren uppnår under året. Se även Laget. 
 
Ålderskategorier 
Smålandsserien spelas i ålderskategori D22, D30, D50, D60, D70, H22, H30, H40, H50, H60, H70 och 
H80. 
 
Klubbtillhörighet 
Spelare som deltar i seriespelet ska vara aktiv medlem i den klubb spelaren representerar. 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. Den klubb spelaren representerar i 
seriespelet, ska se till att spelaren namnges vid anmälan. En spelare kan inte anmälas som sekretess, 
förutom om spelaren har skyddad identitet. Se även Anmälan till spelomgång. 
 
Kontaktuppgifter till lagledare 
Varje deltagande klubb ska senast den sista mars registrera kontaktuppgifter i GIT, till lagledare för de lag 
klubben anmält till seriespelet. Detta med anledning av att arrangörer enligt bestämmelserna ska skicka 
inbjudan till deltagande klubbar samt till lagledare i respektive lag. Listan med kontaktuppgifter till 
lagledare skickas ut av Smålands Golfförbund. Se även Inbjudan. 

about:blank
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Anmälan och avgifter 
 
Anmälan till distriktets seriespel 
Anmälan om deltagande i seriespel görs till Smålands Golfförbunds tävlingskommitté senast 31 oktober. 
Efteranmälan av lag är tillåten fram till 1 april. Efteranmälan ska godkännas av Smålands Golfförbunds 
tävlingskommitté. 
 
Vid anmälan om deltagande i seriespelet bör respektive lagledare ha förvissat sig om att alla tilltänkta 
lagdeltagare har 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. 
 
Smålands Golfförbund skickar påminnelse om möjlighet att efteranmäla lag till samtliga klubbar. 
 
Anmälningsavgift - spelår 
Anmälningsavgiften är 300 kr/lag. Vid efteranmälan debiteras en tilläggsavgift på 150 kr/lag. 
Anmälningsavgiften faktureras under april månad. Om ett lag avanmäler sitt deltagande efter 1 april måste 
klubben betala anmälningsavgiften. 
 
Anmälan till spelomgång 
Anmälan till spelomgång görs till arrangerande klubb senast kl. 12.00 tisdagen före fastställd speldag. Vid 
anmälan ska spelarnas namn och golf-id anges. Spelarna ska numreras i spelordning. 
 
Startavgift – spelomgång 
Startavgiften är 500 kr/lag och spelomgång. Avgiften faktureras tillsammans med anmälningsavgiften för 
spelår. Smålands Golfförbund betalar ut startavgiften till arrangerande klubb när resultatet för omgången 
är officiellt. Fritt inspel ingår inte i startavgiften. Startavgift återbetalas ej för lag som uteblir från start. Vid 
efteranmälan till spelomgång, har arrangerande klubb rätt att ta ut en avgift på 200 kronor/lag. 
 
Startavgift final D70 och H80 
Finallagen betalar startavgift på 500 kr/lag. Avgiften betalas till arrangerande klubb före lagets första start. 
Fritt inspel ingår inte i startavgiften. Arrangerande klubb ska i inbjudan notera vilka betalningssätt klubben 
erbjuder. 
 

Tävlingsvillkor 
 
Antal lag - spelomgång 
 
För att en spelomgång ska genomföras krävs minst tre anmälda lag. Om en spelomgång ställs in på 
grund av för få anmälda lag får de anmälda lagen arton slag för planerad rond över 18 hål och nio slag för 
planerad rond över 9 hål. Övriga lag får tjugoåtta respektive fjorton slag Om det på grund av sen 
avanmälan/ uteblivande från start endast återstår två lag ska spelomgången genomföras om inte båda 
lagen är överens om att ställa in. 
Se Resultaträkning lagtävling. 
 
Laget 
Lag i D22, D30, D50, D60, D70, H22, H30, H40, H50, H60 och H80 består av fyra spelare. Lag i H70 
består av sex spelare. Lag som spelar foursome får anmäla två extra spelare och kan välja vilka som 
spelar singel respektive foursome. Spelare får endast representera ett lag under en spelomgång. Detta 
gäller även om spelomgångarna spelas olika dagar. 
 
Kalenderårsprincipen gäller alltid, se Åldersvillkor. 
 
Spelare tillhörande en ålderskategori får spela i en lägre ålderskategori. Ett lag får maximalt använda sig 
av två spelare som spelat för ett annat lag i samma eller en annan ålderskategori föregående spel-
omgång. Vid byte av spelare mellan ålderskategorier som spelar olika antal spelomgångar gäller följande, 
spelomgång 1 och 2 i kategori som spelar 4 omgångar motsvarar spelomgång 1 i kategori som spelar 2 
omgångar. Spelomgång 3 och 4 i kategorin som spelar 4 omgångar motsvarar omgång 2 i kategori som 
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spelar 2 omgångar. En spelare får enbart spela i ett lag i de spelomgångar som motsvarar varandra enligt 
ovan. 
 
Exempel: Spelare som spelat i omgång 1 eller 2 i H70 får inte spela i omgång 1 i H60. Spelare som spelat 
i omgång 1 i H60 får inte spela i omgång 1 eller 2 i H70. 
 
Bestämmelser gällande byte av spelare gäller även vid finalen för D70 och H80.  
 
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. 
 
Antal spelomgångar 
D22, D30, D50, D60, H22, H30, H40, H50 och H60 spelar två spelomgångar. D70 spelar två 
spelomgångar samt final på neutral bana mellan de 3 bäst placerade lagen i respektive serie. H70 spelar 
fyra spelomgångar. H80 spelar fyra spelomgångar samt final på neutral bana mellan de 2 bäst placerade 
lagen i respektive serie.  
 
Ronder i spelomgång 
Samtliga ronder spelas slagspel scratch. 
D22, D30, D50, D60, H22, H30, H40 H50 och H60 spelar 4 x 18 hål samt 2 x 9 hål foursome. D70 och 
H80 spelar 4 x 18 hål. H70 spelar 6 x 18 hål. 
 
Speldagar och starttider 
Seriespel för D22, D30, D50, D60, H22, H30, H40, H50 och H60 spelas lördag alternativt söndag. Som 
första starttid rekommenderas kl. 09.00. Seriespel för D70, H70 och H80 spelas måndag. Som första 
starttid rekommenderas kl. 10.00. 
 
Vid spel under helg, har arrangerande klubb möjlighet att välja lördag eller söndag som speldag. 
Fastställda speldagar meddelas senast 1 mars till Smålands Golfförbunds tävlingskommitté. 
Serieindelning och arrangerande klubbar finns på www.smalandsgolf.com/ 
 
Avkortning av rond/spelomgång 
Om spelomgången måste kortas av, ska i första hand singelspelet genomföras. 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. 
 
Resultaträkning lagtävling 
I ålderskategori D22, D30, D50, D60, H22, H30, H40, H50 och H60 räknas de tre bästa singelresultaten 
och båda foursomeresultaten i spelomgången. I ålderskategorierna D70 och H80 räknas de tre bästa 
singelresultaten i varje spelomgång. I H70 räknas de fyra bästa singelresultaten i varje spelomgång. Läs 
mer under rubriken Antal spelomgångar och Ronder i spelomgång i dessa bestämmelser. 
 
Vid DQ, NS och DNF ska arrangörsklubben manuellt tilldela enskild spelare sämsta resultat + 10 slag i 18 
håls rond och parets sämsta resultat + 5 slag i 9 håls rond,.  
 
Detta gäller det sämsta resultatet av de resultat som räknas in i lagens totalresultat (lagtävlingen). Det vill 
säga i åldersgrupper där de 3 bästa av 4 räknas in i lagets totalresultat, är det sämsta av de 3 resultaten i 
tävlingen + 10 slag som utgör utgångspunkt för resultatberäkningen. I foursome det sämsta resultatet 
eftersom alla foursomeronder räknas in i lagets totalresultat, se exempel i tabell nedan. 
 
Lag som under säsongen helt uteblir från spel i seriespelet, anses inte ha deltagit. Se även Upp- och 
nedflyttning i dessa bestämmelser. 
 
Resultat för lag med DQ, NS eller DNF, erhåller ett rondresultat enligt följande exempel, se tabell. I singel 
1 slag på hål 1-17 och på hål 18 den summa som medför att regeln om extraslag (+ 10 slag) 
överensstämmer med det sammanlagda resultatet. I foursome 1 slag på hål 1-8 alternativt 10-17 
beroende på vilken av niohålsslingorna som spelas och på hål 9 alternativt hål 18 den summa som 

about:blank
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medför att regeln om extraslag (+ 5 slag) överensstämmer med det sammanlagda resultatet. Det innebär 
att resultatlistan blir korrekt, men ingen kan missta sig att spelaren/foresomeparet haft aktuell score. 
 
 

Lag S1 S2 S3 S4 F1 F2 Brutto Netto 

A 79 81 90 80 45 41 416 326 

B 83 86 90 89 44 47 439 349 

C 84 94 78 95 50 44 445 350 

D 94 92 91 89 43 50 459 365 

E 90 100 97 89 49 51 476 376 

F 88 94 99 96 43 56 476 377 

G 95 101 99 93 50 47 485 384 

H 92 92 104 106 54 53 501 397 

I * = uteblivet lag 114 114 114 114 61 61 578 464 

 
• S = singelrond och F = foursomerond 

• *Uteblivet lag inklusive extraslag 

• Strukna scorer är de som inte räknas in i lagets nettoresultat, d.v.s. tävlingens officiella resultat 

• Högsta score av de som räknas in i lagens totalresultat (beräkningsgrund för resultat) 

 
Det innebär att scorekort för respektive spelare/foursomepar i lag som har DQ, NS och DNF skulle ha sett 
ut så här utifrån resultatlistan ovan. 
 
EXEMPEL Resultat singel (= sämsta resultat + 10 slag) 

Hål nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalt 

Score 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 97 114* 

 
EXEMPEL Resultat singel (= sämsta resultat + 10 slag) alternativ när resultatet överstiger 116 

Hål nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalt 

Score 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 51 117* 

 
EXEMPEL Resultat foursome hål 1-9 (= sämsta resultat + 5 slag) 

Hål nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalt 

Score 1 1 1 1 1 1 1 1 53          61* 

 
EXEMPEL Resultat foursome, hål 10-18 (= sämsta resultat + 5 slag) 

Hål nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalt 

Score          1 1 1 1 1 1 1 1 53 61* 
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Särskiljningsmetod lagtävling 
För att utse segrare i en serie, avgörs placering genom särspel. 
I serier som spelar foursome avgörs särspelet med ett foursomepar per lag. I serier som enbart spelar 
singel, avgörs särspelet med två singlar per lag. I detta fall räknas lagets totala antal slag hål för hål. 
 
Om flera klubbar deltar i särspel, gäller delad placering för de klubbar som inte segrar. För övrigt delas 
placeringen vid lika resultat. För att avgöra nedflyttning används matematiska metoden. 
 
Upp- och nedflyttning 
Vinnande lag i division 2, flyttas nästkommande säsong upp till division 1.  
Antal lag från division 1 till division 2 är beroende av antalet serier i division 2.  
I ålderskategori med tre division 2-serier, flyttas de tre sista lagen från division 1 ned till division 2.  
I ålderskategori med två division 2-serier, flyttas de två sista lagen i division 1 ned till division 2.  
I ålderskategori med en division 2-serie, flyttas det sist placerade laget i division 1 ned till division 2. 
 
Om en klubb deltar med flera lag i en ålderskategori, sker ingen uppflyttning om klubben redan har ett lag 
som är kvalificerat för division 1. Platsen tilldelas därmed nästkommande lag i serien som inte är 
representerat i division 1. Vid lika resultat gäller matematiska metoden. 
 . 
Om det finns anledning att flytta upp fler än ett lag från en eller flera division 2-serier, sker uppflyttning 
efter resultat förgående säsong. Vid bedömning av resultat mellan olika serier avgör antal slags skillnad till 
seriesegraren i respektive serie. Det lag som missat uppflyttning med minst antal slag, flyttas upp i första 
hand. Om en spelomgång har ställts in eller om antalet hål har reducerats räknas skillnaden om till 
jämförbara resultat. 
 
Vid lika resultat tillämpas matematiska metoden.  
 
Matematiska metoden:  
I första hand räknas hela sista spelomgången i respektive serie. För lag som spelar foursome räknas 
foursomeresultaten i sista spelomgången i andra hand. 
 
Lag som inte deltagit i seriespelet under säsongen placeras i ålderskategorins lägsta serie nästkommande 
säsong. 
 
Serieindelning och arrangerande klubbar publiceras på www.smalandsgolf.com/  
 
Lottning 
Lottning i singelspel sker enligt anmäld spelordning. I foursome lottas spelare 1 och 2 som foursomepar 1,  
spelare 3 och 4 som foursomepar 2. Lottning ska ske så att spelare från samma klubb startar efter 
vararandra för att underlätta samåkning. 
 
Startlista 
Arrangerande klubb lottar tävlingen snarast efter anmälningstidens utgång och publicerar startlista i GIT 
senast torsdag före fastställd speldag. 
 
Tee och hålplacering (Se Spel- och Tävlingshandboken 4.6.1 och 4.6.6) 
D22  Blå tee eller motsvarande  
D30, D50, D60, D70, H70, H80 Röd tee eller motsvarande* 
H22 och H30 Vit tee eller motsvarande  
H40, H50 och H60  Gul tee eller motsvarande 
 
*Arrangerande klubb för D70 har rätt välja spel från en kortare tee som är banvärderad. 
 
För banuppsättning - course set up, se Spel- och tävlingshandboken 4.6. För ålderskategori som spelar 
foursome behålls samma hålplacering under båda ronderna. 
 
 
 

about:blank
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Priser i lagtävlingen 
Segrande lag i finalen i D70 och H80 får guldmedalj, 2:an silvermedalj och 3:an bronsmedalj. 
I övriga ålderskategorier får segrande lag i division 1 guldmedalj, 2:an silvermedalj och 3:an bronsmedalj. 
Medaljer tilldelas samtliga spelare som representerat laget under säsongen. Spelare som tilldelas 
guldmedalj får även två greenfeebiljetter. Lag från klubb som inte accepterar Smålands Golfförbunds 
greenfeebiljetter som betalningsmedel, kommer inte att tilldelas greenfeebiljetter vid eventuell serieseger. 
Segrande lag i alla serier får diplom. 
 
 

Lokala regler 
 
Allmänt 
Tävlingen spelas enligt R&A:s/SGF:s ”Regler för Golfspel - Giltiga från 2023, Spel- och 
Tävlingshandboken, tävlingsvillkor i detta dokument, nedanstående kompletterande lokala regel och 
klubbens lokala regler. Klubbens lokala regler ska delas ut till samtliga spelare. 
 
Kompletterande lokal regel - Transportmedel 
Under en rond får en spelare inte åka med någon form av motoriserat transportmedel förutom när det 
godkänts eller senare tillåts av tävlingsledningen. 
 
Plikt för brott mot den lokala regeln:  
Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker 
mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 
 
Undantag: 
Transportmedel är tillåtet att använda för alla ålderskategorier om beslut finns från spelarens 
hemmaklubb. 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. 
 

Information till arrangerande klubb 
 
Allmänt 
Arrangerande klubb ansvarar för att tävlingen genomförs enligt dessa tävlingsregler. All information om 
tävlingen ska skickas till respektive lagledare. 
 
Manual (se separat dokument) 
Smålands Golfförbund har skapat en manual för hanteringen av Smålandsserien i GIT Tävling. I 
manualen ingår allmän information om tävlingsarrangemang, förberedelser inför tävlingen, tävlingsledares 
uppgift. Det är mycket viktigt att ansvarig för arrangemang i Smålandsserien tar del av informationen i 
manualen. 
 
Manualen finns på www.smalandsgolf.com/ 
 
Inbjudan 
Arrangerande klubb ska skicka en inbjudan med e-post till lagledarna senast tre veckor före speldagen. 
Arrangerande klubb ska även skicka en påminnelse till lagledarna en vecka före sista anmälningsdag. 
 
Inbjudan ska innehålla information om ålderskategori-/er, sista anmälningsdag (kl. 12.00 tisdag före 
fastställd speldag), starttider, tävlingsledare, öppettider för restaurang, shop och drivingrange, möjlighet 
för inspel (mot greenfee), kontaktpersoner på klubben, e-postadresser och telefonnummer. Inbjudan ska 
även innehålla information om vilka betalningssätt klubben erbjuder. Se även Startavgift och betalning – 
spelomgång. Mall för inbjudan till spelomgång finns på www.smalandsgolf.com/ 
 
 

about:blank
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Avsaknad av anmälan 
Saknas anmälan från någon klubb, ska arrangerande klubb påminna lagledaren snarast möjligt efter 
anmälningstidens utgång. Arrangerande klubb ska acceptera efteranmälan fram tills dess lottning är utförd 
och startlista publicerad. Vid efteranmälan har arrangerande klubb rätt att ta ut en avgift på 200 kr/lag. Se 
även Startavgift - Spelomgång. 
 
Förtäring 
Arrangerande klubb ansvarar för att spelarna ges möjlighet att köpa någon slags förtäring, såväl före 
tävlingen, mellan ronderna som efter tävlingen. 
 
Transportmedel 
Arrangerande klubb har ingen skyldighet att tillhandahålla transportmedel, men bör om möjligt hjälpa till 
med detta. Arrangerande klubb har rätt att vid behov anpassa lottningen så att två spelare kan använda 
samma transportmedel. Detta får inte innebära att spelare flyttas mellan seedningsgrupper i sista 
spelomgången. 
 
Spelsätt och spelordning 
I serier som spelar singel och foursome, har arrangerande klubb rätt att välja i vilken ordning spelformerna 
spelas. 
 
Skapa startomgång 
Smålands Golfförbund lägger upp tävlingen som en serie och klubbens GIT-behörig (för Smålandsserien) 
får en länk till tävlingen. För hantering i GIT Tävling finns en manual utarbetad av GIT och Smålands 
Golfförbund. Manualen skickas till alla arrangörer och finns även på www.smalandsgolf.com/ 
 
Lottning 
Om tidigare spelomgångar är spelade, kommer resultat från dessa att hämtas automatiskt och resultaten 
kommer att summeras till totalresultat. I alla spelomgångar utom den sista lottas de tre lag som har längst 
avstånd till spelplatsen, sist i startfältet. I sista spelomgången seedas lagen, lagen med bäst resultat från 
tidigare spelomgång/ar lottas sist i startfältet. 
 
Tävlingsorganisation 
Arrangerande klubb ser till att ansvariga tävlingsledare finns namngivna samt att tillräcklig organisation för 
tävlingens genomförande finns till hands. 
 
Tävlingsorganisationen bör bestå av minst tre personer, en ansvarig tävlingsledare, kansli och en starter. 
Arrangör bör ha beredskap för eventuella oförutsedda händelser t.ex. regelfrågor som kräver att någon 
ansvarig kan ta sig ut på banan, avbrott i spel m.m. 
 
Klubb som arrangerar sista spelomgången ska ha beredskap för eventuellt särspel. Särspel kan bli 
aktuellt gällande uppflyttning. Se även Upp- och nedflyttning och Särskiljningsmetod lagtävling. 
 
Domarassistans 
Arrangerande klubb ska kontakta valfri domare för telefonservice under speldag. Förteckning över 
distriktets domare finns på https://www.smalandsgolf.com/se/kommitt-er/regel-hcp/domare  
Domare kan kontaktas om tävlingsledningen behöver hjälp med regeltolkningar. 
 
Lokala regler 
Klubbens lokala regler och eventuella tillfälliga lokala regler ska delas ut till samtliga spelare senast i 
samband med spelarens första start i spelomgången. 
 
Resultatrapportering 

Tävlingens resultat från samtliga ronder ska omgående registreras i GIT Tävling för att finnas tillgängliga 
för spelare, ledare, kommande arrangörer och Smålands Golfförbunds tävlingskommitté. Aktuella resultat 
kommer efter uppdatering att finnas sökbara på golf.se. Du hittar dem genom att använda sökordet 

about:blank
about:blank


   

11 

 

”Tävlingar”, välj sedan ”Sök tävling” och välj lämpliga sökkriterier. Notera att sökningens startdatum måste 
vara samma datum som första omgången eller ett datum före första omgången. 

Resultatredovisning 
Resultat ska löpande under tävlingens gång anslås på klubbens anslagstavla eller motsvarande. 
Individuella resultat och sammanräknade lagresultat anslås i anslutning till att tävlingen avslutats. 
Deltagande lag ska erbjudas möjlighet att få kopia på sammanräknade lagresultat. 
 
Scorekort 
Det är mycket viktigt att scorekorten behålls av arrangerande klubb och arkiveras till dess serieindelning 
för nästa års seriespel är officiellt publicerad. 
 
Tips till arrangerande klubb 
Klubb som arrangerar seriespel för ålderskategorier som spelar singel och foursome, kan välja att starta 
med foursome på hål 10 och därefter spela singel från hål 1. På detta sätt blir banan öppen för övrigt spel 
under en stor del av förmiddagen. 
 
För ytterligare upplysningar och anmälan om deltagande lag inför säsongen, kontakta 
Bo Johansson, ordförande tävlingskommittén, Smålands Golfförbund, mobil 070-552 12 14 eller 
bo.johansson@smalandsgolf.com  
 
I övrigt hänvisas till www.smalandsgolf.com/ 
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