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1.  Generellt 

Vid frågor angående dessa villkor som är oklara för spelare, lagledare eller 
tävlingsledare skall alltid klubbens kontaktman meddelas som ansvarar för 
konsultation med Seniorsektionen via herrar@skgf.se.  
 
Arrangerande klubb har ingen rätt att frångå dessa villkor utan konsultation med 
SkGF Seniorsektion/Herrar.  
 
Dessa villkor gäller för Skånes Golfförbunds seriespel för herrar. Villkoren är 
utarbetade av Seniorsektionen/Herrar och fastställda av Skånes Golfförbund.  
 
Vid Skånes Golfförbunds seriespel för herrar gäller: 

• Regler för golfspel 1 januari 2019 
• Spel och Tävlingshandbok 1 mars 2020 
• SGF`s regelkort 2021  

 
Följande tillägg till SGF`s regelkort 2021, Avsnitt A, Lokala regler, §12 
Transportmedel, Undantag 1 har gjorts enligt följande: 
Paragrafen gäller samtliga spelare som kan uppvisa tillstånd från sin 
hemmaklubb. 

 
Seriespelet delas in i 7 ålderskategorier med upp till 4 divisioner för varje 
kategori. Varje division indelas i ett lämpligt antal serier med hänsyn till antalet 
lag och dess geografiska spridning.  

1.1 Bilagor 
Villkoren har i tillhörande bilagor vägledande instruktioner för klubbarnas 
funktioner med ansvar för seriespelet. Till villkoren är följande bilagor knutna: 
Handledningar för: 

o Kontaktmännen 
o Lagledarna  
o Tävlingsledarna 
o Resultatrapportering   

2.  Representation  
Skånes Golfförbund är ägare till seriespelet för Seniorer-Herrar. Klubb med 
bindande anmälan till seriespel, förbinder sig att arrangera hemmamatch för 
samtliga sina anmälda lags serier, vilket även gäller om klubbens lag av någon 
anledning drar sig ur spelet i ett senare skede.   
 
Samtliga golfklubbar i Skåne äger rätt att delta i seriespelet. Spelare är behörig att 
delta i seriespelet från och med det år spelaren fyller det antal år som 
åldersklassen anger.  
 
Varje deltagande klubb skall utse en kontaktperson som skall vara en 
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kommunikativ länk mellan Seniorsektionen/Herrar i Skånes Golfförbund och sin 
egen klubb i samtliga frågor som berör seriespelet. Kontaktmännen, som bör vara 
aktiva som tävlingsledare i sin klubb, skall följa särskild upprättad handledning.  

Kontaktmän, vars klubbar som inbetalat serieavgift, kallas till vår- och 
höstkonferens. Icke deltagande skånsk golfklubb i seriespelet, får delta vid ovan 
nämnda konferenser. Deltagare som deltar i konferenstävling betalar 300 kronor 
och övriga 200 kronor. Avgifterna för spelande deltagare inkluderar frukost, 
lunch, greenfee och konferens. 

För deltagande i Skåneserierna krävs att klubbens utsedde kontaktman inlämnat 
anmälan i rätt tid på underlag som utsänts av Skånes Golfförbund. 
 
Lag som uteblivit från seriespel vid mer än ett tillfälle eller som vid speldagen inte 
registrerar tillräckligt antal spelare (färre är 3 för H22 och H80 div 2 och 3 samt 
färre än 4 för H40-75 samt H80 div 1) vid mer än ett tillfälle under samma säsong 
eller som uteblir sista spelomgången för att resultatet inte påverkar ned- eller 
uppflyttningar, utesluts från spel under nästföljande spelår. Uteslutet lag får 
därefter, efter ny anmälan enligt ovan, på nytt delta och startar då i lägsta 
divisionen. Vid förändring av spelarkategorier kan undantag för uteslutning göras. 
 
Klubb som drabbas av konkurs har rätt att fullfölja innevarande års seriespel. Blir 
klubben rekonstruerad som ny juridisk person skall den nya klubben börja i 
seriesystemets lägsta division.  
 
 

2.1  Ålderskategorier, ålder  
 
Följande ålderskategorier gäller: 
Kategori  Innevarande år skall spelare som lägst fylla:   
H80 80 
H75 75  
H70 70  
H60 60  
H50 50  
H40 40  
H22 22 
 
Spelare är behörig delta i kategori från och med det år spelaren fyller det antal år 
som åldersklassen anger. 
  

2.2  Lagen 
Samtliga lag i alla kategorier består av 6 spelare. Klubb får inte ha flera lag i 
samma serie.  
 
Vid representation med två lag i samma ålderskategori skall lag som benämns lag 
1 ha lägsta genomsnittliga handicap. Klubb som startar med deltagare med för 
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laget lägre genomsnittligt handicap i lag 2 eller lag 3 än i lag 1 respektive lag 2, 
kan bli föremål för diskvalificering av lag 2 respektive lag 3.  
 

2.3 Deltagande i flera av klubbens lag 
Spelare, som spelat i klubbens lag 1 och vars resultat har räknats in i lagresultatet, 
måste stå över nästkommande speldag för lag 1 innan han får representera 
klubbens lag 2. Motsvarande bestämmelse gäller för klubb som har representation 
med 3 lag i samma ålderskategori. Spelare som ”lånats” ut till lag 1 eller lag 2 
skall stå över nästkommande speldag för det lag han lånats ut till. Villkoren i detta 
stycke är bundet till det innevarande spelåret och gäller därför inte mellan 
övergång till nytt spelår.  
 
Spelare som spelat i lag 2 eller lag 3 har rätt att spela i klubbens lag 1 respektive 
lag 2 utan att stå över nästkommande speldag. 
  

2.3.1 Sanktion 
  Överträdelse av villkoren i § 2.3 medför diskvalifikation av spelaren i den match 

som han inte var behörig att starta i. Laget belastas dessutom med 100 slag utöver 
lagets sammanlagda resultat vid det berörda speltillfället.   

 
2.4  Deltagande i annan ålderskategori 

Spelare har rätt att delta i yngre ålderskategori.  
 
Det är inte tillåtet att byta ålderskategori under innevarande spelår. 
 

2.4.1 Sanktion 
  Överträdelse av villkoren i § 2.4 medför diskvalifikation av spelaren i den match 

som han inte var behörig att starta i. Laget belastas dessutom med 100 slag utöver 
lagets sammanlagda resultat vid det berörda speltillfället.   

 
2.5  Klubbtillhörighet 

Spelare skall vara medlem i den skånska golfklubb som han representerar vid 
seriespel. Spelare som är medlem i flera skånska klubbar får fritt välja vilken 
klubb han vill representera. 
 
Det är inte tillåtet att representera mer än en skånsk klubb under innevarande år.  
 

2.6  Greenfee medlemskap 
Spelare som representerar en klubb där vederbörandes medlemskap innebär att 
han måste erlägga någon form av greenfee vid spel på denna klubb, är berättigad 
att delta i seriegolfen. Förutsättning för deltagande är att spelaren erlägger 
greenfee vid seriespel på hemmaklubb såväl som bortaklubb.   
 
Lagledare skall underrätta arrangerande klubb om deltagande spelare som har 
greenfee medlemskap i den klubb som spelaren representerar vid seriespelet 
samtidigt som anmälan av lagen görs. Nämnda greenfee medlemmar registreras i 
GIT som ”aktiv greenfee medlem”, s.k. AG-medlem. Brott mot dessa 
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bestämmelser medför att berörd spelare diskvalificeras i aktuell spelomgång. 
 

2.7  Serieindelning 
Serieindelning för kommande års seriespel baserar sig uteslutande på det 
innevarande årets serieresultat och presenteras som ett utkast vid Seniorsektionen 
Herrars höstmöte med kontaktmännen. Utkastet kommer också att finnas 
tillgängligt på SkGF:s webbplats. 

 
Klubb skall via formulär på skgf.se alternativt e-post till herrar@skgf.se senast 
den 31 oktober inkomma med önskemål om speldagar och antal matcher per dag 
samt eventuella ändringar av antalet lag. För sent inkomna önskemål beaktas 
inte. 
 
Preliminärt spelschema presenteras på SkGF´s webbplats senast den 20 november. 
 
Klubb skall via e-post till herrar@skgf.se, senast den 15 december, inkomma med 
önskemål om förändring av tilldelade speldagar i det preliminära spelschemat. För 
sent inkomna önskemål beaktas inte. 
 
Slutligt spelschema presenteras på SkGF’s webbplats senast den 15 januari. 
 

 
 2.8  Anmälan av nytt lag till seriespel 

 Klubbar som avser anmäla nytt lag till kommande års seriespel, skall göra detta 
via e-post till herrar@skgf.se, senast den 31 oktober.  

 
 Nytt lag placeras in i lämplig serie i lägsta divisionen. 
  
 Anmälan av nytt lag efter den 31 oktober kan godtas om plats finns i någon av 

serierna för ålderskategorins lägsta division och det är lämpligt i övrigt. Sådant 
lag kan inte göra anspråk på geografisk anpassning vid inplacering.  

   
 
2.9  Avanmälan av lag från seriespel  

 Klubb som avser att avanmäla lag från kommande års seriespel skall göra detta 
via e-post till herrar@skgf.se, senast den 15 december. Avanmälan inkommen 
efter den 15 december innebär att klubben förbinder sig att inbetala deltagaravgift 
till SkGF, arrangera hemmamatch samt införskaffa priser för serie där laget skulle 
ha deltagit samt i övrigt åta sig skyldigheterna enligt dessa villkor. 

 
 
2.10 Deltagaravgift 

Deltagaravgift inbetalas senast den 31 mars till Skånes Golfförbund enligt utsänd 
faktura. 
  

2.11  Alkoholpolicy 
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SkGF accepterar inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker eller är 
berusad eller på annat sätt påverkad av droger under tävling eller vid spel på 
övningsområde. Samma nykterhetskrav gäller på spelaren som lagstiftningen 
ställer på bilförare.  

 

3.  Tävling 
 
3.1  Anmälan till seriematch 

Arrangerande klubb rekommenderas att skicka ut inbjudan till berörda golfklubbar 
i god tid före matchdatum. 
 
Anmälan med spelares namn och golf-ID skall vara arrangerande klubb tillhanda 
senast klockan 12:00 två dagar före speldatum. Anmälan kan ske per telefon 
eller med e-mail.  
 
Om	arrangerande	klubb	ej	fått	in	anmälan	från	deltagande	lag	enligt	tidpunkt	
ovan	ska	arrangerande	klubb	kontakta	deltagande	klubbs	kansli	eller	
kontaktperson	så	fort	som	möjligt	för	att	klargöra	varför	anmälan	ej	
inkommit.	Om	arrangerande	klubb	ej	erhållit	kontakt	eller	svar	från	
deltagande	klubb	till	kl.	14:00	sista	anmälningsdag	äger	arrangerande	klubb	
rätt	att	utesluta	den	deltagande	klubben.	Om	den	deltagande	klubben	ej	kan	
lämna	godtagbart	skäl	till	för	sen	anmälan	får	klubben	ej	delta	i	den	aktuella	
serieomgången. 
 
Spelarnas inbördes startordning inom laget kan ändras vid behov intill 15 minuter 
före avsedd start.  
 
Insättande av reserv, vid ordinarie spelares förfall, får ske intill 15 minuter före 
start.  
 

3.2  Ändring av spelplan 
Om en klubb inte kan arrangera en hemmamatch på fastställt datum enligt 
spelplanen eller p.g.a. väderförhållanden ej kan genomföra hela spelomgångens 18 
hål skall klubben snarast kontakta Seniorsektionen/Herrar på e-adress 
herrar@skgf.se med information om anledning som förorsakat detta. Därefter 
skall klubben, utan dröjsmål, förankra nytt speldatum hos de deltagande lagens 
lagledare och meddela berörda lag samt SkGF. Information om nytt fastställt 
datum skickas till ovan nämnda e-mailadress. Nytt speldatum skall vara i så nära 
anslutning till ordinarie datum som möjligt. Ny speldag kan vara vilken veckodag 
som helst.  
 
Om inte de berörda klubbarna kommer överens om nytt speldatum kommer 
arrangerade klubb i samråd med SkGF bestämma nytt speldatum för omspel". 
Nytt speldatum skall vara fastställt senast 7 dagar efter dag för uppskjuten match. 
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Annullering av spelomgång kan endast beslutas av Seniorsektionen/Herrar, SkGF. 
 

3.3  Sista speldatum 
Sista speldag för samtliga serier är det sista fastställda reservdatum enligt fastställt 
spelschema. Serier som inte spelat samtliga matcher detta datum skall anses vara 
färdigspelade.  
 

3.3.1   Överklagan 
Seriespelet är avslutat och stängt 10 dagar efter sista speldagen för respektive 
serie. All form av överklagande av resultat eller andra förhållanden skall vara 
Seniorsektionen/Herrar tillhanda senast denna dag via mail till herrar@skgf.se. 

 
3.4  Spelform 

Skåneserierna spelas som slagtävling över 18 hål utan handicap.  
 

3.5  Tee 
Seriespelet skall ha utslagsplats från normal teeplacering enligt nedan eller från 
motsvarande numerisk tee. Normal placering av tee är en maximal avvikelse av 
banans officiellt uppmätta totala längd med differens av högst +/- 100 meter. 
   
H80    röd 
H75     röd 
H70    blå (eller gul om inte blå finns tillgänglig) 
H60    gul 
H50     gul 
H40     gul 
H22 div. 1   vit (eller gul om inte vit finns tillgänglig) 
H22 div. 2 och 3  gul 
 

3.6  Starttider och lottning 
Alla seriematcher spelas normalt på torsdagar. Match som av någon anledning 
blivit uppskjuten spelas på nytt i så nära anslutning till ordinarie matchdag och 
kan då spelas på valfri veckodag.  
 
H70, H75, H80 startar klockan 09:30. 
H22, H40, H50, H60 startar klockan 13:30. 
 
Arrangerande klubb skall beakta solens nedgång vid spel på hösten så att samtliga 
bollar hinner spela färdigt innan skymning inträder.     
 
Arrangerande klubb äger rätt att flytta starttiden en timme framåt eller bakåt. Med 
iakttagande av vad som i övrigt generellt gäller för starttider, äger arrangerande 
klubb för tre (3) serier samma dag, varav två (2) förmiddagsmatcher, rätt att starta 
serierna i en följd exempelvis 09:00, 11:15 och 13:30.  
 
Arrangerande klubb äger också rätt att starta en match från hål 1 och samtidigt en 
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annan match från hål 10.  
 
Klubben rekommenderas att ha starter utplacerad vid varje starthål. 
 
Information om ändring av starttid skall ges berörda lag i god tid.  
 
Ändring av starttider, utöver vad som sagts ovan, får ske om samtliga lag i serien 
är överens. 
 
Tävlingsledningen bestämmer tidsintervall mellan bollarna, 6, 7 alternativt 8 
bollar per timme. 

 
3.7  Hjälpmedel 
 
3.7.1 Fordon  

Användande av hjälpmedel för persontransport följer villkoren i 
tävlingshandboken, se tävlingshandboken § 1.10. Den deltagande spelarens 
hemmaklubb ger tillstånd för spelare att använda golfbil av medicinska skäl. För 
att deltagare skall tillåtas att utnyttja golfbil, skall ett sådant tillstånd uppvisas på 
speldagen.  
 
Tillståndet gäller under den tid som angetts på tillståndet, dock högst under 
innevarande kalenderår, varför nytt tillstånd måste ansökas årligen. 
 
Det är den arrangerande klubben som avgör om fordon tillåts med hänsyn taget till 
banans skick. Det åligger berörd spelare och lagledare att innan speldag förvissa 
sig om arrangerande klubb tillåter golfbil och har tillgång till sådan. Anmälan om 
behov av golfbil skall, av berörd spelare eller lagledare, göras i samband med 
anmälan av lag. Tillstånd till hjälpmedel för persontransport skall uppvisas för 
tävlingsledningen i samband med utlämning av score kort. 

 
Arrangerande klubb har ingen skyldighet att tillhandahålla transporthjälpmedel, 
men bör om möjligt hjälpa till med detta. Arrangerande klubb har rätt att vid 
behov anpassa lottningen så att två spelare kan använda samma 
persontransporthjälpmedel 
 
Se också §1 ovan angående undantag gjorda i SGF`s regelkort för transportmedel. 
 
 

3.8  Resultat 
För H22 räknas de tre bästa bruttoresultaten. 
För H40-H75 räknas de fyra bästa bruttoresultaten. 
För H80 div. 1 räknas de fyra bästa bruttoresultaten. 
För H80 div 2 och 3 räknas de tre bästa bruttoresultaten.    

 
Bruttoresultaten enligt ovan sammanräknas och utgör lagets totala resultat för den 
aktuella speldagen. 
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3.8.1  Resultatrapport 
Rapport från tävling skall av arrangerande klubb: 

• Ifyllas i enlighet med checklistan som finns nederst på rapportdokumentet 
• Insändas till resultat.herrar@skgf.se och till klubbens kontaktperson 

senast klockan 12:00 dagen efter speldag.  
 

 
3.9 Slagräkning 

Seriespelet grundar sig enbart på slagräkning.  
 
Lag som deltar med färre spelare än vad som skall inräknas i det gemensamma 
resultatet (3 resultat för H22, H80 div 2 och 3 samt 4 resultat för övriga lag) för 
aktuell spelomgång, belastas med lika många slag som spelomgångens sämsta 
resultat i aktuell serie samt därtill ytterligare 18 slag för varje spelare som inte 
deltagit. I spelomgångens sämsta resultat inberäknas även de resultat som inte är 
medräknade i lagresultaten. 
 
Spelare som diskvalificeras eller som av någon anledning inte fullföljer tävlingen 
redovisas som vanligt i GIT och får därmed inget numeriskt resultat. Nämnda 
spelare belastas automatiskt med lika många slag som spelomgångens sämsta 
resultat i aktuell serie samt därtill ytterligare 18 slag. 
 
Om två eller flera spelare får samma resultat och hamnar på sista plats för 
lagresultatet får klubben välja vilken av dessa spelare som skall räknas in i lagets 
resultat. 

 
 
3.10 Seriesegrare 

Seriesegrare är lag med sammanlagt minst antal slag.  
 
Vid lika antal slag sker särskiljning i följande turordning: 

 
1. Bästa lag de tre sista serieomgångarna där något av lagen inte spelar 

hemmamatch 
2. Bästa lag de två sista serieomgångarna där något av lagen inte spelar 

hemmamatch 
3. Bästa lag sista serieomgången där något av lagen inte spelar hemmamatch 

 
 
4  Upp- och nedflyttning 
 
4.1  Uppflyttning 

Segrarna i divisionerna 2, 3 och 4 flyttas upp en division. 
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Bästa tvåan, alternativt bästa tvåorna, i division 2, 3 och 4 flyttas upp en division 
då utrymme finns.  
 
Uppflyttning kan därutöver, än vad som nämns ovan, bli aktuell om: 

• Något lag drar sig ur seriespelet eller av någon annan anledning inte 
längre finns med eller  

• SkGF finner det nödvändigt för lagutjämning mellan divisionerna.    
 

4.2  Nedflyttning 
I divisionerna 1,2 och 3 flyttas de två sista lagen ner en division. 
 
Vid lika antal slag sker särskiljning i följande turordning: 
1. Bästa lag de tre sista serieomgångarna där något av lagen inte spelar 

hemmamatch 
2. Bästa lag de två sista serieomgångarna där något av lagen inte spelar 

hemmamatch 
3. Bästa lag sista serieomgången där något av lagen inte spelar hemmamatch 

 
 

5.  Priser 
 

5.1  Seriespel 
Segrande lag i division 1 för respektive ålderskategori får 1 lagplakett och 6 
minnesplaketter att utdela till lagmedlemmarna. Vinnande lag kan tillköpa fler 
minnesplaketter genom Skånes Golfförbund.  

 

6.  Individuella tävlingar 
Samtliga spelare deltar förutom i lagtävlingen även i en individuell scratchtävling 
och en handicaptävling. 
 

6.1  Scratchtävling 
Vid lika resultat sker särskiljning i följande ordning 
1. Matematiska metoden, sista 9, sista 6, sista 3 och sista hålet 
2. Lottning 

  
6.2  Handicaptävling 

Vid lika resultat sker särskiljning i följande ordning:  
1. Spelhandicap 
2. Matematiska metoden, sista 9, sista 6, sista 3 och sista hålet 
3. Lottning 

 
6.3  Hederspriser 

Hederspriser till ett värde av 150 kronor per i serien antal deltagande lag anskaffas 
och delas ut av arrangerande klubb.  
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Klubben ansvarar för prisutdelningsceremoni i anslutning till avslutad tävling samt 
för att bestämmelserna i detta kapitel efterlevs.  

Priserna delas upp på 3 bruttopriser och 3 nettopriser. Samtliga 6 priser bör vara 
identiska. 

Vid ceremonin delas hederspriserna först ut till samtliga bruttoprisvinnare och 
därefter resterande priser till nettoprisvinnarna.  

Pristagare i bruttotävlingen kan inte vara pristagare i nettotävlingen. 

Pristagare måste vara på plats för att erhålla pris.  

 Skånes Golfförbund 
 Seniorsektionen/Herrar	


