
Sid 1 

 

VGDF seniorkommitté 

Herrsektionen H50 

2017-09-30 
  

Statuter för Värmlandsserien år 2018 

 

Tävlingsberättigade Manliga spelare som under tävlingsåret fyller minst 50 år, har 

EGA Exakt Tävlingshandicap och är medlemmar i golfklubb 

tillhörande Värmlands Golfdistriktsförbund. 

   

Tävlingar och platser Enligt separat tävlingsprogram. 

 

Speltyp  Slaggolf 

 

Klassindelning A handicap      0 – 16,9 

  B handicap 17,0 – 36,0 

  

Den klass man startar i under säsongen behåller man hela 

spelprogrammet. Det betyder att om man startar i B-klassen och spelar 

ner sig till A-klass, så tävlar man i A-klassen men poängsummeringen 

sker i B-klass.  

   

Tee  Gul 

Spelare 75 år och äldre kan välja att spela från främre (röd) tee eller 

inte. Den tee man väljer att spela ifrån vid sin första tävling skall 

sedan gälla under hela säsongen. 

 

Inbjudan Publiceras i Golfförbundets GIT-system (www.golf.se) senast två 

veckor före tävling. 

 

Anmälan Skall ske via Golfförbundets GIT-system (www.golf.se) senast 

klockan 18.00 torsdagen veckan före tävlingsveckan. 

   

Handicap  Aktuellt handicap ska kunna styrkas. 

 

Startordning  Klasserna samlottas. 

  

Rekommenderas 3-bollar rullande utgång. Om deltagarantalet medger 

förordas start från Tee 1 och Tee 10. Shotgun endast vid begränsat 

antal deltagare och att det sker i 3-boll.  

                        

Önskemål om tidig och sen start skall i görligaste mån tillgodoses. 

Samåkning skall beaktas för klubbar med lång resväg.  

 

Seedning Vid sista serietävlingen skall de nio bästa i varje klass gå i ledarbollar. 

Dessa startar sist. 

  

Startlista Skall publiceras i Golfförbundets GIT-system senast fredag klockan 

12.00 veckan före tävlingsveckan. 

 

http://www.golf.se/
http://www.golf.se/
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Efteranmälan Arrangerande klubb avgör om efteranmälan kan ske 

 

Avanmälan  Anmäld spelare, som inte kommer att starta, skall meddela detta till  

arrangören samt motivera sitt skäl. Görs inte detta gäller sanktioner 

enligt Tävlingshandboken 

Startavgift  

- gästande spelare 200 kronor inklusive ”närmast hål”.  

Introduktionskort, greenfeebiljetter samt golfhäftet och motsvarande 

gäller inte. 

 

 - hemmaspelare Enligt arrangerande klubbs bestämmelser 

 

- inställd tävling Vid avbruten/inställd tävling skall ingen återbetalning av avgifterna 

göras. Spelas tävlingen vid ett senare tilltillfälle skall dock inte  

spelare som deltog vid det första tillfället erlägga ny avgift. 

   

Serieavgift  Av startavgiften skall 30 kronor inom en vecka från 

tävlingsdagen sättas in på Handelsbanken konto 6804 

788748548/Carl-Lennart Gävert. 

Kassören skall ha separat besked om antalet startande och  

insatt belopp. 

 

 - fördelning  25 kr till priser och 5 kr till administration 

 

Starter Starter bör finnas och skall bland annat påminna om att alla bidrar 

till att förhindra långsamt spel. Se Tävlingshandboken 11.1.3. 

Lägesförbättring skall eftersträvas i så hög grad som möjlig. 

  Om möjligt skall tävlingsledningen göra kontroller ute på banan. 

   

Placering Spelhandicapmetoden (Tävlingshandboken pkt  10.4.2). Detta gäller 

för såväl enskild tävling som i sammandraget. 

 

Resultatredovisning 

-deltävling Det åligger klubbens kontaktperson att ta ut resultat av deltävlingen 

och anslå denna på klubben. 

  Listornas ska också redovisas i Golfförbundets GIT-system.  

I närmast-håltävling skall vinnare och resultat anges på listan. 

 

-serie  Aktuell ställning presenteras på hemsidan. 

 

Tävlingsform 

- deltävling  Individuell inom varje klass 

 

-serietävling/poäng Vinnare erhåller 20 poäng, andra plats ger 15 poäng, tredje plats ger 

13 poäng, 12, 11 10…  

 

15 placerade erhåller poäng. Vidare utdelas 1 flitpoäng till spelare 

som inte erhållit placeringspoäng vid varje deltävling.  
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Flitpoäng gäller inte vid finalspelet.  

 

Vid finalen ökas poängutdelningen med 50%, varför vinnare erhåller 

30 poäng, andra plats ger 22,5 poäng, tredje plats 19,5 poäng 

etc……….  

 

Deltagande i minst 3 deltävlingar gäller för att få vara med i finalen.  

Från genomförda deltävlingar räknas resultaten från de 6 bästa 

tävlingarna. Har spelaren därutöver placeringspoäng omvandlas dessa 

till flitpoäng. Finalspelet ingår som en av deltävlingarna.  

Priser 

- deltävling Priser till segrare i respektive klass och närmast hål (gemensamt för 

båda klasserna) i de olika deltävlingarna utgörs av två greenfee-

biljetter för spel på arrangerande klubbs bana. Dessa gäller för 

innevarande och nästkommande år. Greenfee-biljetterna skall skickas 

till aktuell spelare eller hans hemmaklubbs seniorkommitté veckan 

efter tävlingsveckan. 

 

- final Priser och utdelning vid finalen fastställs av styrelsen för 

herrsektionen H50. Spelare som erhåller placeringspris deltar inte i 

tävlingen om flitpoäng. 

 

Protester och 

sanktioner De, som inte kan avgöras av arrangören hänskjuts till styrelsen för 

herrsektionen H50. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


