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TÄVLINGSVILLKOR JUNIORSERIEN MATCH  
 

Serien består av 8 grupper där indelning är baserad på SGF Junior ranking per klubb. Blekinge har en egen 

grupp. I dessa grupper möter alla lag varandra en gång. En tabell upprättas för varje grupp baserat på 

matchpoäng i de olika mötena. 

 

• Tävlingen är öppen för juniorer 13 - 21 år Spelare under 13 år får deltaga i Juniorserien  

enligt gällande Tävlingsvillkor och behöver inte söka dispens. 

• Spelform är match (scratch) 

 

JUNIOR SERIEN 

Varje lag består av 5 spelare, varav minst 1 av motsatt kön. Spelare av motsatt kön kan spela antingen 

Foursome eller singel. 

 

SPELFORM 

Det spelas 4 matcher: 

• 1 valfri Foursome (pojke + pojke, flicka + pojke, flicka + flicka), 

• 3 valfria singlar (flicka eller pojke) 

Om en klubb har två lag får inte en spelare delta i båda lagen i samma omgång. 

 

 

TEE 

Juniorserien spelas från en banvärderad tee för flickor och en banvärderad tee för pojkar.  

Följande totallängdsintervaller rekommenderas vid par 72. 

Flickor: 4 600 – 5 200 meter 

Pojkar: 5 600 – 6 400 meter 

 

 

MATCHER I GRUPPSPEL 

Vinnaren i varje match får 1 p per vunnen match och vid ovagjort delas poängen 0,5 p var. 

Lag som saknar spelare till en match förlorar den och det andra laget erhåller 1 p.  

Om ett lag lämnar W.O så vinner det andra laget med 4-0. 

 

VINNANDE LAG AV MÖTET I GRUPPSPEL 

Erhåller 2 poäng och slutresultatet blir resultatpoängen (målskillnad) som tas med i grupperna.  

Blir matchen oavgjord får vardera lag 1 poäng. 

 

SÄRSKILJNING EFTER GRUPPSPEL 

Om två eller flera klubblag skulle hamna på samma totalresultat särskiljs de åt på 

följande sätt: individuella möten, högst resultatpoäng.  
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HEMMALAG 

Bjuder in gästande lag senast 14 dagar innan mötet. Hemmalagets lagledare meddelar lämpliga 

inspelsdagar, matchdagar samt praktisk övrig information såsom vilken Tee som matcherna kommer att 

spelas ifrån. Erbjuda fritt inspel för lagmedlemmar och ledare, max 8 personer inkl. lagledare, under lämplig 

dag före spelomgången. 

 

Sammanställer resultatlista samt sända denna till serieansvarig på länk på 

https://www.skgf.se/se/gts/junior/juniorserien/resultatrapport-juniorserien-2022 , senast dagen efter 

spelad match. 

 

SPELSCHEMAT 

I varje omgång finns ett sista datum för mötet. Hemmalaget ansvarar för att boka starttider i god tid.  

Om mötet inte är spelat i tid får båda lagen 0p såvida något lag lämnat W.O enligt ovan. 

 

GÄSTANDE LAG  

Senast dagen innan mötet till arrangerande lags lagledare: 

- Bekräfta att laget avser deltaga  

- Anmäla spelarnamn med golf-id och spelform. 

- Kontakta arrangerande klubb om inspelsdag. 

 

SLUTSPEL  

1:an och 2:an i varje grupp går vidare till slutspel.  

 

FINALSPEL – Vinnande lag arrangerar finalspelet 2023 

Semifinalen spelas över 9 hål och finalen samt match om 3:e pris spelas över 18 hål. 

Spelas på Ljunghusen den 22/10 med första start kl. 08.00. 

 

ÖVRIGT 

Brott mot tävlingsbestämmelserna medför diskvalifikation. 

- Caddie är ej tillåtet.  

- En namngiven lagledare får vistas på banan och ge råd.  

- Coaching av lag får ej ske med golfbil. 

- Avståndsmätare är tillåten. 

 
SGF:s Regelkort 2021 Gäller. 
Anmälningsavgift 1000 kr/lag faktureras klubben under våren 2022. 

 
RESULTATRAPPORTERING 

Via denna länk https://www.skgf.se/se/gts/resultatrapporter/resultatrapport-juniorserien-2022  

Aktuell ställning och resultat redovisas löpande på Skånes Golfförbunds hemsida. 

 

Junior-Elit sektionen 
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