
   

   Beslut Vårmöte  2014-04-28 

      

 

Statuter för Seriespelet D 50+ 

i Värmland år 2014 
 

 

 1. Tävlingsberättigade Kvinnliga spelare som under tävlingsåret fyller 50 år eller 
mer och som är medlemmar i en Värmländsk golfklubb 
ansluten till Svenska Golfförbundet. 
 

 2. Spelform Slaggolf 
  

 3. Klassindelning A - klass                   - hcp 19,5 
B - klass    hcp 19,6 - hcp 26,5 
C - klass    hcp 26,6 - hcp 54 
 
Spelare ska ha EGA Exakt tävlingshandicap för att 
komma med i resultatlistan. 
 

 4. Inbjudan Skall skickas ut och vara alla Värmlandsklubbar tillhanda 
senast två veckor före tävlingsdagen. 
 

 5. Anmälan Anmälan skall ske via golf.se senast torsdag kl. 18.00   i 
veckan före tävlingsveckan.  
 

 6. Efteranmälan. Arrangerande klubb avgör om efteranmälan kan ske.   
Ingen extra avgift för efteranmälan. 
 

 7. Avanmälan Anmäld spelare, som avser att inte starta, skall meddela 
detta till arrangören. 
Görs inte detta gäller sanktioner enligt Spel- och tävlings-
handboken.  
Spelare som uteblir utan att meddela debiteras 50 kr. 
 

 8. Startordning Klasserna samlottas. Önskemål om tidig eller sen start 
beaktas, samt hänsyn tas till samåkning. 
Starttid helst kl. 10.00. Start från två tee om möjligt eller 
kanonstart. 
 

 9. Startlista Startlista läggs ut på golf.se senast lördag kl. 12.00.   
 

10. Startavgift Startavgift 50 kr, varav 15 kr till seriespelet.  
Sätts in på konto D 50 / Bankkontonummer:  
Nordea 3025 22 85824 . 
Skicka mail strandtoffel@hotmail.com 
eller sms 070-361 71 40  till kassören om antalet startande 
och insatt belopp. Senast en vecka efter tävlingen. 
Närmast hål och andra arrangemang ingår i startavgiften.   
Tävlingsgreenfee 150 kr. Introduktionskort gäller inte.  
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11. Prisutdelning  
 

Prisutdelning efter varje deltävling.  
Pris till bästa bruttoscore. 
Spelare som inte kan delta vid prisutdelningen skall vidtala 
ombud och meddela tävlingsledningen.  
 

12. Seriespel  Damsektionen i VGDF ansvarar för sammanräkningen av 
poäng. 
 

 Den klass man startar i vid säsongens början har man 
hela seriespelet, när det gäller sammanräkning av 
poäng. Även om man byter tävlingsklass. 

 Formerna för poängberäkning framgår av 
poängtabellen. 

 De sex bästa resultaten räknas samman till ett 
slutresultat. 

 Vid lika resultat avgör det bästa resultatet i någon 
deltävling.  

 Slutresultatet redovisas sista deltävlingen. 
  

 
BÄSTA KLUBB:  

 

 De sex bästa resultaten för alla spelare som spelat 
minst sex deltävlingar sammanräknas och delas med 
sex. 

 Resultaten för de fyra bästa spelarna per klubb 
sammanräknas och delas med fyra. 

 Klubb med lägst antal slag segrar.  
 

13. Resultatlistor  Resultatlistor finns på www.golf.se .      
 

 Poängställning redovisas på hemsidan 
www.golfivarmland.se     
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