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Handledning för klubbens lagledare 
 

Generellt 
Vid frågor som är oklara för lagledaren skall klubbens kontaktman konsulteras. 

Nedanstående är en redovisning av de uppgifter och det ansvar som åvilar den klubb som 
deltar i seriespelet och som normalt effektueras av en av klubben utsedd lagledare. 
Deltagande klubb kan göra annan fördelning av dessa uppgifter under förutsättning att detta 
medför att seriespelet fungerar väl. 

Ansvar 
Lagledarens ansvar är att: 

1. Försäkra sig, innan laget anmäls till kommande års seriespel, om att laget kan 
genomföra matcherna med fulltaligt lag 6 spelare men med minst det antal spelare som 
skall räknas in i slutresultatet d.v.s. 3 spelare för H22, 4 spelare för H40, H50, H60, 
H70, H75 samt 3 spelare för H80 vid varje match.  

2. Sammansätta laget så att det uppfyller i bestämmelserna ställda krav.  

3. Deltagande spelare i laget har tillräckliga kunskaper om Regler för Golfspel och 
Golfvett för att representera klubben i Skåneserierna. Spelare som brister enligt ovan 
eller som visar bristande respekt för detta eller spelets grundläggande idéer bör inte 
tillåtas delta.  

4. Deltagande spelare uppfyller de i tävlingsvillkoren ställda krav.  

5. Förvissa sig, före speldag, om tillstånd och tillgång till fordon medges av arrangerande 
klubb om sådant behov finns.  

6. Lagets sammansättning anmäls till arrangerande klubb senast klockan 12:00 två dagar 
före nästkommande match. Vid senare inkommen anmälan äger laget ingen rätt att få 
starta. 

7. I samband med anmälan av lag samtidigt meddela vilka spelare som önskar golfbil. 

8. Samordna samåkning till lagets bortamatcher.  

9. Resultatrapporten  

- Ifylles komplett och korrekt enligt anvisningar 
- Skickas till resultat.herrar@skgf.se senast klockan 12:00 dagen efter 

tävlingsdagen 
- Skickas som kopia till klubbens kontaktman   
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