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VGDF seniorkommitté  

Herrsektionen H50 2018-10-02019-09-303 

 

Statuter för Värmlandsserien år 2020. 

 

1.  Tävlingsberättigade Manliga 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.  Speltyp Slaggolf. 

 

4.  Klassindelning A handicap        0 – 15,9  

B handicap  16,0 – 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 spelar man på sitt nya hcp i den klass man 

startade d v s B-klass. Nettoresultatsummeringen sker då i B-klass. 

 

Det är den enskilde spelarens ansvar att anmälan sker till rätt teeklass. 

 

5.  Tee Gul eller motsvarande.  

 

Spelare 70 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. 

 

Det är den enskilde spelarens ansvar att anmälan sker till rätt klasstee. 

 

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

veckor före tävling.  

Namn, e-post och ev mobilnr skall anges på de/den som är 

tävlingsansvarig. 

Rutan för att lämna kommentar skall vara öppen vid anmälan. 

Vid upplägg av tävling skall koppling ske till Order of Merit (OoM) 

 

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

18.00 torsdagen veckan före tävlingsveckan 

 

8.  Efteranmälan Arrangerande klubb avgör om efteranmälan kan ske 

 

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

arrangören samt motivera sitt skäl. Görs inte detta gäller sanktioner 

enligt Tävlingshandboken. 

Spelare som uteblir utan att meddela debiteras 50 kr. 

 

10. Handicap Aktuellt handicap ska kunna styrkas. 
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11. 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, samt i finalen 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. 

 

12. Seedning Vid sista serietävlingen skall de sex bästa i varje klass gå i                                                               

ledarbollar. Dessa startar sist eller vid shutgunstart i gemensamma 

bollar. 

 

13. Startlista Skall publiceras i Golfförbundets GIT-system senast fredag klockan 

14.00 veckan före tävlingsveckan. 

 

14. Startavgift 

      -   gästande spelare 

 

 

 

      -  hemmaspelare 

 

      -  inställd tävling 

 

200 250 kronor inklusive ”närmast hål”.   

Introduktionskort, greenfeebiljetter samt golfhäftet och motsvarande 

gäller inte. 

 

Enligt arrangerande klubbs bestämmelser. 

 

Vid avbruten/inställd 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. 

 

15. Serieavgift 

 

 

       

      -  fördelning   

Efter avslutad tävling skall uppgift om antalet startande skickas till Stig 

Höglund stig.hoglund@telia.com. Stig Höglund fakturerar därefter 

arrangerande klubb. 

 

25 kr till priser och 5 kr till administration. 

 

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

att förhindra långsamt spel. Se Tävlingshandboken 11.1.3.  

Lägesförbättring bör gälla under hela säsongen. 

Om möjligt skall tävlingsledningen göra kontroller ute på banan. 

 

17. Placering Spelhandicapmetoden (Tävlingshandboken pkt 10.4.6.2). Detta gäller 

för såväl enskild tävling tävling som i sammandraget. 

 

18. Resultatredovisning 

      -   deltävling 

 

 

 

 

       -  serie 

 

Resultatlistor för varje deltävling finns på Min Golf www.golf.se Det 

åligger klubbens kontaktperson att ta ut resultat av deltävlingen och 

anslå denna på klubben.  

Listorna ska också redovisas i Golfförbundets GIT-system. 

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

 

 

Resultatlistor för varje deltävling finns på Min Golf www.golf.se och 

sSammanlagda resultatet finns under ”Order of meritMerit”.  
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Aktuell ställning presenteras även på VGDF Värmlands hemsida, 

www.golfivarmland.se.. 

19. Tävlingsform 

       -  deltävling 

 

       -  serietävling 

         ”Order of mMerit” 

 

 

 

Individuell slaggolf inom varje klass. 

 

Bästa nettoresultat på 8 genomförda deltävlingar räknas in i 

slutresultatet. Vid lika resultat efter åtta deltävlingar avgör exakt 

handicap. 

. 

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

Finalspelet ingår som en av deltävlingarna. 

 

20. Priser 

-  deltävling 

 

 

 

 

      -   final  

 

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

båda klasserna) i de olika deltävlingarna utgörs av två greenfeebiljetter 

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. 

Närmast hål bör avgöras på banans kortaste hål så att även de 

kortslående har en möjlighet att nå green. 

Priser och utdelning vid finalen fastställs av styrelsen för herrsektionen 

H50. 

 

21. Protester och 

      sanktioner 

Det som inte kan avgöras av arrangören hänskjuts till styrelsen för 

herrsektionen H50. Anmälan skall även göras till spelares 

hemmaklubb. 

 

22. Lokala regler och 

  

           

tävlingsbestämmelser 

Tävlingen spelas enligt Regler för golfspel 2019, Spel- och 

tävlingshandboken, VGDF:s regelkort 2019 och klubbarnas lokala 

regler.VGDF Regelkort 2018 skall tillämpas.    ??? 
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