
   Beslut på Vårmöte 25/4 2018

 
Statuter för Seriespelet D 50

i Värmland år 2018
Tävlingen spelas enligt Regler för golfspel 2016, Spel- och tävlingshandboken. 

VGDF:s regelkort 2018 och klubbarnas lokala regler.

 1. Tävlingsberättigade Kvinnliga spelare som under tävlingsåret fyller minst 50 år, har 
EGA Exakt Tävlingshandicap och är medlemmar i golfklubb 
tillhörande Värmlands Golfdistriktsförbund.

2. Tävlingar och platser Enligt separat tävlingsprogram

3. Spelform Slaggolf
 

 4. Klassindelning A - klass                   - hcp 19,0
B - klass    hcp 19,1 - hcp 25,0
C - klass    hcp 25,1 - hcp 54

Alla tävlingar i seriespelet spelas i den klass man spelade sin 
första serietävling. Ändras hcp så spelar man på sitt nya hcp i 
den klass man startade.
För att komma med i resultatlistan krävs EGA Exakt 
tävlingshandicap

 5. Inbjudan Inbjudan publiceras i Golfförbundets GIT-system 
(www.golf.se) senast två veckor före tävling.

6. Anmälan Anmälan  via golf.se senast torsdag kl. 18:00 i veckan före 
tävlingsveckan. 

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

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

 9. Startordning Klasserna samlottas. Önskemål om tidig eller sen start 
beaktas, samt hänsyn tas till samåkning.
Start helst  kl. 10.00 från tee 1 och 10 eller kanonstart 
Rekommenderas 3-bollar och 10 minuter mellan bollarna. 
Vid sista serietävlingen skall de 3 bästa i varje klass gå i 
ledarbollar. Dessa startar sist.

10. Startlista Startlista läggs ut på www.golf.se  senast lördag kl. 12.00. 

http://www.golf.se/
http://www.golf.se/


 

11. Startavgift Startavgift 200 kr inklusive ”Närmast hål”. Introduktionskort, 
greenfeebiljetter, golfhäftet och liknande gäller inte.
Hemmaspelare betalar enligt arrangerande klubbs 
bestämmelser.

Av startavgiften skall 40kr per spelare sätts in på konto D 50 / 
Bankkontonummer: Nordea 3025 22 85824 .
Skicka mail till Margaretha Kortfält margareta@kortfalt.se eller 
skicka sms till 070-212 78 51 om antal startande och insatt 
belopp senast en vecka efter tävlingen. 

12. Särskiljning vid lika 
resultat

Spelhandicapmetoden (Tävlingshandboken 10.4.2 och  10.4.3 
Vid lika spelhandicap gäller matematiska metoden. (10.4.5)

13. Avbruten tävling Vid avbruten tävling skall ingen återbetalning av avgifterna 
göras. 
Spelas tävlingen vid ett senare tillfälle skall dock inte 
spelare som deltog vid det första tillfället erlägga ny avgift.

14. Deltävlingar Priser till segrare i respektive klass närmast hål och bästa 
bruttoscore utgörs av EN greenfeebiljett på den arrangerande 
klubben. 
Greenfeebiljetterna skall skickas till de aktuella spelarna eller 
till deras hemmaklubbar.

15 . Serietävling  Poängserie  3 klasser
 Vinnare får 20 poäng, andra plats ger 15 poäng, tredje 

plats ger 13 poäng, 12, 11 10… Alla deltagare får minst en 
poäng.        

 De 6 bästa resultaten i respektive klass räknas samman till 
ett slutresultat. Det krävs 6 resultat för att vara med i 
slutredovisningen.

 Vid sista deltävlingen ökas poängutdelningen med 50%: 
Vinnare får 30 poäng, en andra plats ger 22,5 poäng, 
tredje plats 19,5 poäng etc……

 Vid lika slutresultat avgör antalet spelade deltävlingar. Vid 
lika antal tävlingar avgör bästa resultat i deltävling.

 Priser i seriespelet delas ut sista tävlingen.

16. Resultatlistor Resultatlistor för varje deltävling finns på Min Golf www.golf.se 
och sammanlagda resultat finns under Order of merit .   
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