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GENERELLT 
Dessa tävlingsvillkor gäller för Skånes Golfförbunds seriespel för damer. 
Tävlingsvillkoren är utarbetade av seniorsektionen/damer och fastställda av Skånes 
Golfförbund. 

Skånes Golfförbund lägger upp samtliga tävlingar i GIT Tävling. Detta görs ej av 
arrangörsklubbarna. 

Vid Skånes Golfförbunds seriespel för damer spelas enligt gällande publikationer av: 

”Regler för golfspel” 
”Spel- och Tävlingshandboken” 
”SGF:s Regelkort med undantag för Avsnitt A12. Se nedan angående fordon” 

1. REPRESENTATION 
Samtliga golfklubbar i Skåne äger rätt att delta i seriespelet. Spelare är behörig att 
delta i seriespel från det år spelaren fyller det antal år som kategorin anger. Deltagande 
i seriespelet förutsätter ett korrekt registrerat handicap enligt Svenska Golfförbundets 
bestämmelser. 
 
För deltagande i seriespelet krävs att utsedd kontaktperson inlämnat anmälan i rätt tid. 
 
Lag som uteblivit från seriespel eller ställt upp med otillräckligt antal spelare vid två 
eller flera tillfällen under samma säsong, får nästföljande säsong på nytt delta och 
startar då i lägsta divisionen, om sådan finns. 
 
Uteblivande från seriespel skall anmälas till arrangörsklubben senast 48 timmar före 
start. 
 
1.1 Kontaktperson 
Varje deltagande klubb skall utse en kontaktperson som skall vara en kommunikativ 
länk mellan Seniorsektionen Damer i Skånes Golfförbund och sin egen klubb i 
samtliga frågor som berör seriespelet.  
 
 



 

 

14 december 2022 

 

1.2 Kategori, ålder och handicap 
Följande kategorier, lägsta ålder och handicap gäller: 
 
Kategori  Lägsta ålder  Handicapintervall 
Skåneserien kat 1  22  +8 – 22,9 
Skåneserien kat 2  22  23,0 – 29,9 
Skåneserien kat 3  22  30,0 – 40,0 
Foursome HCP A  22  +8 – 22,9 
Foursome HCP B  22  23,0 – 40,0 
 
1.3 Lagen 
Skåneserien 
I Skåneserien består ett lag av högst fyra spelare, dock minst tre spelare. Alla fyra 
spelarna spelar med ett hcp tillhörande kategorins hcp-intervall. 
 
Om spelaren sänker sitt handicap från det att spelomgångens anmälningstid har gått ut 
fram till speldagen, och via sitt nya handicap då hamnar i lägre kategori, får spelaren 
ändå spela i den anmälda kategorin på det hcp som spelaren har på speldagen. 
 
Om en spelare höjer sig från det att spelomgångens anmälningstid har gått ut fram till 
speldagen, och via sitt nya handicap då hamnar i högre kategori, får spelaren ändå 
spela i den anmälda kategorin med det högst tillåtna hcp för kategorin. 
 
Foursome HCP 
I Foursome HCP spelar två spelare i A-klassen och två spelare i B-klassen. För att ett 
lag skall vara fullständigt krävs ett lag i A-klassen och ett lag i B-klassen.  
 
Varje klubb får representeras med flera lag i varje serie. 
 
Vid representation med flera lag i samma hcp-kategori skall lag som benämns Lag 1 
ha lägsta genomsnittliga handicap, Lag 2 skall ha högre genomsnittligt handicap 
jämfört med Lag 1 osv. 
 
1.4 Skåneserien 
Skåneserien Zonindelning (se hemsidan Deltagande Lag). 
Deltagande Lag är indelade i tre geografiska zoner. Dessa tre är Syd, Mitt och Nord. 
 
 



 

 

14 december 2022 

 

1.5 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 spelomgång för Lag 1 innan hon får representera 
klubbens Lag 2 i samma hcp-kategori. Spelare som spelat i Lag 2 har rätt att spela i 
klubbens Lag 1 utan att så över nästkommande spelomgång. 
 
Överträdelse av denna bestämmelse medför diskvalifikation av spelaren i den 
spelomgång som hon inte var behörig att starta i. 
 
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. Den spelare som inte räknas, kan då spela nästa omgång i ett annat lag i 
samma kategori utan att så över. 
 
1.6 Klubbtillhörighet 
Vid deltagande i Skånes Golfförbunds seriespel är det fritt att representera en annan 
klubb än den klubb man valt som hemmaklubb. 
 
Det är inte tillåtet att representera mer än en klubb under innevarande år inom Skånes 
Golfförbunds seriespel. 
 
1.7 Vardags- & Greenfeemedlemskap 
Spelare som representerar en klubb där vederbörandes medlemskap innebär att hon 
måste erlägga någon form av greenfee vid spel på denna klubb, är berättigad att delta i 
seriegolfen. Förutsättning för deltagande är att spelaren erlägger den form av greenfee 
som arrangörsklubben tar ut vid seriespel. 
 
Lagledare skall anmäla spelare som har vardags- & greenfeemedlemskap vid anmälan 
av lagen. Nämnda medlemmar registreras i GIT som ”aktiv vardags- & 
greenfeemedlem”. Brott mot dessa bestämmelser medför att laget blir diskvalificerat i 
aktuell serieomgång. 
 
1.8 Anmälningsavgift 
Anmälningsavgift erlägges till Skånes Golfförbund enligt utsänd faktura. 
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1.9 Avanmälan 
Klubb som inbetalar serieavgift förbinder sig att genomföra accepterat arrangemang 
av spelomgång även om klubben drar sig ur seriespelet. 
 

2. TÄVLING 
2.1 Inbjudan 
Inbjudan från arrangörsklubb till deltagande klubbar skickas i god tid inför 
serieomgången. Att tänka på i inbjudan kan tex vara öppettider i restaurang/kiosk, var 
toaletter finns, första starttid, ange vem man skall kontakta som lagledare mm. 
Spelplanen samt deltagande lag för alla serierna finns på www.skgf.se  
 
2.2 Anmälan till seriespel 
Skriftlig anmälan via e-mail med spelarens namn, golf-ID och hcp skall vara 
arrangerande klubb tillhanda senast kl 12:00 tre vardagar före speldatum. 
Insättande av reserv, vid ordinarie spelares förfall, får ske intill 15 minuter före 
tävlingens start. 
 
Serielagsledaren är den som ansvarar för att spelarna i laget har rätt hcp för kategorin 
som skall spelas när spelomgångens anmälningstid går ut. 
 
Ändras spelarens hcp efter spelomgångens anmälningstid gått ut fram tills speldagen, 
är det spelaren som ansvarar för att rätt hcp anmäls till arrangörsklubben. 
 
2.3 Inställd tävling 
Om en omgång inte kan genomföras p g a yttre omständigheter (väder eller skador på 
banan) gäller föregående omgångs resultat eller om alla lag är överens kan ny speldag 
utses.  
Om finalen i Skåneserien ej går att genomföra, är det senaste spelomgångens 
slutresultat som gäller. 
 
2.4 Spelform 
Skåneserien kat 1 spelar slagtävling över 18 hål med handicap. 
Skåneserien kat 2 spelar slaggolf över 18 hål med handicap. 
Skåneserien kat 3 spelar slaggolf över 18 hål med handicap. 
Foursome HCP spelar slaggolf över 18 hål med handicap. 
 
Alla kategorier startat från röd tee eller det som motsvarar röd tee. 
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2.5 Starttider och lottning 
Skåneserien spelas vardagar. 
Foursome HCP spelas lämpligast lördag eller söndag. 
Ändring av starttider får ske om samtliga lag i serien är överens. 
 
Lottning bör ske i 3-bollar. 
 
Skåneserien; 
Spelare inom samma klubb går i bollar nära varandra. Arrangörsklubben skall ta 
hänsyn till köravstånd. Längst körsträcka startar sist vid start på förmiddag, och först 
vid start på eftermiddag. 
 
Foursome; 
Lagen inom samma klubb går i bollar nära varandra. Arrangörsklubben skall ta hänsyn 
till köravstånd. Längst körsträcka startar sist vid start på förmiddag, och först vid start 
på eftermiddag. 
 
2.6 Hjälpmedel 
2.6.1 Avståndsmätare 
Avståndsmätare med specifikationer enligt regel 4.3a får användas. 
 
2.6.2 Fordon 
Användande av hjälpmedel för persontransport följer bestämmelserna i 
tävlingshandboken. Den arrangerande klubben bestämmer om persontransport tillåts 
eller ej. 
 
För de klubbar som kräver tillstånd från spelaren för att använda transportmedel gäller 
följande: 
 
- Tillståndet kan enbart utfärdas av spelarens hemmaklubb. 
- Spelaren skaffar ett läkarintyg som styrker rörelsenedsättning med fastställd 
giltighetstid. 
- Läkarintyget skall bedömas av styrelsen i spelarens hemmaklubb som vid 
godkännande ger tillstånd för spelaren att använda transportmedel. 
 
För att deltagare skall tillåtas att utnyttja golfbil, skall ett sådant tillstånd uppvisas på 
speldagen. Arrangerande klubben avgör om fordon tillåts med hänsyn taget till banans 
skick.  
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Det åligger berörd spelare och lagledare att innan speldag förvissa sig om 
arrangerande klubb har tillgång till golfbil och tillåter sådan. 
 
2.6.3 Caddie 
Endast tillåtet vid uppvisande av läkarintyg. 
 
2.7 Resultat 
För Skåneserien räknas de tre bästa nettoresultaten i spelomgången. Resultatrapporten 
hämtas på Skånes Golfförbunds hemsida och skall fyllas i med antal slag och resultat 
för samtliga lag och rapporteras senast kl 12:00 dagen efter spelomgången till 
resultat.damer@skgf.se  
 
Resultatrapporten får ej skickas in som PDF, utan det skall ske via excelformuläret. 
 
Vid lika resultat gäller följande: 
 
Omgång 1 
- De tre bästa spelarnas spelhandicap läggs samman. Det lag som har lägst 
sammanlagt spelhandicap går före. 
- Därefter gäller den matematiska metoden. 
 
Omgång 2, 3 och 4 
- Lagets sammanlagda nettoresultat i innevarande spelomgång. Det lägsta resultatet 
går före. 
- De tre bästa spelarnas spelhandicap läggs samman. Det lag som har lägst 
sammanlagt spelhandicap går före. 
- Därefter gäller den matematiska metoden. 
 
För Foursome räknas båda lagens nettoresultat som utgör lagets totala resultat i 
spelomgången. Resultatrapport hämtas på Skånes Golfförbunds hemsida och skall 
fyllas i med antal slag och resultat för samtliga lag och rapporteras senast kl 12:00 
dagen efter spelomgång till resultat.damer@skgf.se  
 
Vid lika resultat gäller följande: 
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Omgång 1 
- Samtliga spelarnas spelhandicap läggs samman. Det lag som har lägst sammanlagt 
spelhandicap går före. 
- Därefter gäller den matematiska metoden. 
 
Omgång 2, 3 och 4 
- Lagets sammanlagda nettoresultat i innevarande spelomgång. Det lägsta resultatet får 
före. 
- Samtliga spelarnas spelhandicap läggs samman. Det lag som har lägst sammanlagt 
spelhandicap går före. 
- Därefter gäller den matematiska metoden. 
 
Lag som deltar i Skåneserien måste bestå av minst tre spelare vid spelomgången. 
Uteblir hela laget räknas sämsta resultatet i innevarande spelomgång plus 36 slag. 
Skulle en spelare som ingår i det gemensamma resultatet diskvalificeras under 
spelomgången, räknas spelomgångens sämsta resultat samt ytterligare 18 slag för den 
diskvalificerade spelaren. 
 
Lag som deltar i Foursome HCP måste ställa upp med fyra spelare (två i A-klassen 
och två i B-klassen). 
Uteblir laget räknas sämsta resultatet i innevarande spelomgång plus 36 slag. 
Skulle paret i A- eller B-klassen diskvalificeras under spelomgången, räknas 
spelomgångens sämsta resultat samt ytterligare 18 slag för det diskvalificerade paret. 
 
2.8 Seriesegrare 
Finas spelas enligt följande: 
Kategori 1: 3 bästa lagen från Nord, Mitt respektive Syd (sammanlagt 9 lag) 
Kategori 2: 3 bästa lagen från Nord, Mitt respektive Syd (sammanlagt 9 lag) 
Kategori 3: 3 bästa lagen från Nord, Mitt respektive Syd (sammanlagt 9 lag) 
 
Om en zon inte har några spelomgångar, går de fyra bästa lagen till final från de 
övriga zonerna. 
 
Tidigare resultat tas ej med till slutspelet. 
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I Skåneserien är laget med sammanlagt minst antal slag seriesegrare. 
Vid lika antal resultat sker särskiljning enligt följande i finalen: 
- De tre bästa spelarnas spelhandicap läggs samman. Det lag som har lägst 
sammanlagt spelhandicap vinner. 
- Matematiska metoden genom att lägga samman de tre bästa spelarnas resultat. 
 
I Foursome HCP är laget med sammanlagt minst slag seriesegrare.  
Vid lika antal slag sker särskiljning enligt följande: 
- Samtliga spelarnas spelhandicap läggs samman. Det lag som har lägst sammanlagt 
spelhandicap vinner. 
- Matematiska metoden genom att lägga samman de tre bästa spelarnas resultat. 
 

3. UPP- OCH NEDFLYTTNING 
3.1 Uppflyttning 
Foursome HCP: De tre bästa lagen i division 2 flyttas upp till division 1.  
Reservation: Om det blir ojämnt antal lag i respektive division, kommer färre eller fler 
lag att flytts upp eller ned för att uppnå jämnt antal lag. 
 
3.2 Nedflyttning 
Foursome HCP: De tre sämsta lagen i division 1 flytts ner till division 2. 
Reservation: Om det blir ojämnt antal lag i respektive division, kommer färre eller fler 
lag att flytts upp eller ned för att uppnå jämnt antal lag. 
 

4. PRISER 
4.1 Seriespel  
Skåneserien: De tre främst placerade lagen premieras med priser efter finalspel. 
 
Foursome HCP: De tre främst placerade lagen premieras med priser efter avslutat 
seriespel. 
 
 
 
Skånes Golfförbund 
Seniorsektionen Damer 

 
 


