
     

      
 

VGDF seniorkommitté    

Damsektionen 
 

 

Statuter för Värmlandsserien D50 år 2020.  
 
Tävlingen spelas enligt  

# Regler för golfspel 2019 https://www.randa.org/sv-se/rog/2019/pages/the-rules-of-golff   

# Spel- och tävlingshandboken.  https://golf.se/globalassets/tavling/2020-spel--och-

tavlingshandboken.pdff    

# Tillfälloga kompletterande kompletterande tävlingsvillkor 2020.  

https://golf.se/globalassets/regler-och-handicap/vagledning-gallande-regler-for-golfspel-med-

anledning-av-corona.pdf 

# VGDF:s  regelkort och klubbarnas Lokala regler. 

 

 

1.  Tävlingsberättigade Kvinnliga spelare som under tävlingsåret fyller minst 50 år och är 

medlemmar i golfklubb tillhörande Värmlands Golfdistriktsförbund. 

 

2.  Tävlingarschema  Enligt separat tävlingsprogram. 

 

3.  Spelform Slaggolf. 

 

4.  Klassindelning 

 

 

 

A - klass hcp    0 -  25,0  

B – kass hcp    25,1 - 54 

Den klass man startar i spelar man i hela seriespelet.  

T. ex. om man startar i B-klass och sedan sänker sin hcp till A-klass, så 

spelar man på sitt nya hcp i den klass man startade d v s B-klass.  

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

Använd meddelanderutan! 

 

5.  Tee Röd eller motsvarande.  

Ev. ett främre tee för damer 70+ . 

 

6.  Inbjudan Publiceras i Min Golf (www.golf.se) senast två veckor före tävling.  

Namn, e-post och ev. mobilnr skall anges på 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 / Min golf) 

senast klockan 18.00 torsdagen veckan före tävlingsveckan. 
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8. Efteranmälan Arrangerande klubb avgör om efteranmälan kan ske.   

Ingen extra avgift för efteranmälan. 

 

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

arrangören. Görs inte detta gäller sanktioner enligt Tävlingshandboken. 

 

10. Startordning Klasserna samlottas. Önskemål om tidig eller sen start beaktas, samt 

hänsyn tas till samåkning. 

Löpande start helst kl. 10.00.  

Rekommenderas 3-bollar och 10 minuter mellan bollarna.  

 

11. Startlista Skall publiceras i Golfförbundets GIT-system / www.golf.se Min Golf 

senast fredag kl.20:00 veckan före tävlingsveckan. 

 

12. Spelavgift 

      -   gästande spelare 

 

 

 

      -  hemmaspelare 

 

      -  inställd tävling 

 

250 kronor inklusive greenfee och 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. 

 

13. Serieavgift 

    

 

 

Av startavgiften skall 40 kr/spelare gå till priser i seriespelet. 

Efter avslutad tävling skickas ett fakturaunderlag (antal spelare x40kr) 

till VGDF/  vasby_gard@hotmail.com  En faktura skickas därefter till 

arrangerande klubb. 

 

14. Starter Starter bör finnas.  

 

15. Särskiljning    

 

Deltävling 

 

Order of Merit 

 

 

Spelhandicapmetoden, vid lika spelhcp gäller matematiska metoden.  

 

I sammanställningen Order of Merit gäller i första hand exakt hcp 

därefter flest spelade ronder. Om lika gäller lottning. 

 

16. Resultatredovisning 

     

  -  deltävling 

 

       -  serie 

 

 

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

 

Sammanlagda resultatet finns under ”Order of Merit” på Min Golf.  

Aktuell ställning presenteras även på VGDF hemsida, www.golfivarmland.se  
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17.   Order of Merit 

 

Vinnare i varje klass får 20 poäng, andra plats ger 15 poäng, tredje plats 

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

        

De 5 bästa resultaten i respektive klass räknas samman till ett 

slutresultat.  

 

18. Priser 

-  deltävling 

 

 

 

    

   

 -   seriespel 

 

Priser till segrare i respektive klass och närmast hål 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 hennes 

hemmaklubbs seniorkommitté veckan efter tävlingsveckan. 

 

Damsektionen D50 ansvarar för priser i seriespelet och dessa skickas till 

pristagarna  efter sista deltävlingen. 

 

 

 


