
Tävlingsbestämmelser för Östgötaserie 2019 
 

För Östgötaserien gäller: 

Beroende på antal lag spelar vi i 2 st pooler Öst/Väst eller en rak serie. Två lag möts på ena lagets hemmabana vilket är 

förutbestämt enligt spelschema. 

Klubbarna kan anmäla max. 2 lag, men varje spelare kan under säsongen bara spela i ett av lagen. 

Speldagar 

Vi kommer att ha fasta speldagar, söndagar kl 13:00. Match kan flyttas, men bör spelas under veckan. Vid annat tillfälle enl. 

överenskommelse mellan klubbarna. 

Vid bruten match för åska gäller resultatet efter 9 hål om samtliga deltagare spelat 9 hål, annars omspel. 

Deltagare. 

Klubbar anslutna till Östergötlands Golfförbund. 

Pojkar och flickor födda 2003 och senare. Varje lag består av fyra spelare, det är fritt vad gäller fördelning av flickor och 

pojkar. *) 

Tävlingsform. 

Spelformen är matchspel med handicap, gul respektive röd tee eller motsvarande. Matcherna består av 2 bästboll- matcher över 

9 hål och 4 singelmatcher över 9 hål. För att vinna hålet måste någon av spelarna ha bättre än par+5, annars delar man hålet. När 

slagen är slut tar spelaren upp bollen. I spelet möts de spelare som har lägst handicap och sedan i fallande ordning enligt 

anmälningslistan. Singelmatcherna spelas mot samma spelare som spelade bästboll (för att slippa vänta in nästkommande 

bollar).  

HCP beräkning, alla åtta tilldelas slag enligt aktuell slopetabell på arrangörsklubben och noterar på scorekortet hur många 

erhållna slag var och en får. Den spelaren med minst erhållna slag av de åtta spelarna sänks till 0 erhållna slag. De andra sju 

spelarna sänker sina erhållna slag med lika många som den med lägst fick sänka. (Tex AH erhöll 15 slag, BH 22, CH 11, DH 

13, AB 12, BB 35, CB 17 och DB 24. CH som har lägst får 0 slag, AH 4, BH 11, DH 2, AB 1, BB 24, CB 6 och DB 

13).  Skillnaden i spelhandicap fördelas enligt index på̊ hålen i stigande följd. Spelarnas nya erhållna slag gäller både i singel- 

och lagspelet. Förberedelse av scorekort se Lagledare och caddie nedan. 

Hcp-gräns. 

Högsta handicap som får tillgodoräknas är 36 för flickor och pojkar. Lägst tillåtna handicap för flickor och pojkar är -8.  

Poängberäkning. 

För varje match skall en poäng fördelas och vinnaren erhåller en poäng. Vid delning av match skall man dela poängen (0,5 – 

0,5). Klubbar som ej kan ställa upp med fullt lag förlorar de matcher som ej spelas. Det kommer inte heller i år att finnas någon 

tabell. Rekommendationer från RF. 

Rangebollar 

Hemmaklubben bjuder på ca 20–25 st. rangebollar till var och en. 

Avståndsmätare 

Det är tillåtet att använda avståndsmätare/golfkikare. 

Tävlingsansvarig. 

Tävlingsansvarig för Östgötaserien 2019, se kontaktpersoner nedan. Lagledarna ser till att spelarna har rätt HCP. Lagledarna 

ansvarar för att tävlingsreglerna, i enlighet med denna manual följs och en bekräftelse att matchen spelats, mailas/SMS:as till 

Lars-Erik Rickardsson.  

Lagledare och caddie. 

Bortalaget skickar laguppställning med exakt HCP på spelarna senast två dagar före match till hemmalaget, som 

sammanställer och skriver scorekort. Lagledaren skall vara namngiven på laguppställningen. Lagledaren får under pågående 

tävling inte bedriva aktiv coaching med sitt lag - men finns till hands vid frågor och hjälp om spelare önskar. De båda 

lagledarna går med i varsin boll, som slag och matchräknare samt stöttning av samtliga i bollen. Lagledaren ansvarar för att 

samtliga spelare i sitt lag uppträder enligt de bestämmelser som gäller vid tävlingar. Caddie är ej tillåtet. Anhöriga är givetvis 

välkomna att följa spelet, men på avstånd. 

Avgifter. 

Ingen avgift utgår och hemmaklubben bjuder på greenfee. 

Resultatrapportering. 

Lagledaren som står som hemmalag vid varje speltillfälle rapporterar att matchen spelats till Lars-Erik Rickardsson senast 2 

dagar efter spelad match. Rapport ska också skickas om matchdatum ändras. 
 

Kontaktpersoner: Lars-Erik Rickardsson  Tel 0734 136696.  Mail:  larserik.rickardsson@gmail.com. 

    Filip Larsson  Tel 0736 929249.  Mail:  filip@nsgk.se 

    Peter Axell  Tel 0705 306854. Mail:  fam.axell@telia.com  
 

  Huvudsyften med Östgötaserien är: Träna på att tävla och ha roligt! 
 

*) Om ni inför någon match inte får fullt lag, kontakta motståndarlaget och se om de möjligen har någon spelare som kan fylla er vakans. Eller ni kanske får fullt genom att ge avkall på 
HCP-gräns eller ålder. Stäm då av med motståndarlaget. Det är kul/bra om alla matcher blir spelade, kom ihåg syftet med Östgötaserien: Träna på att tävla och ha roligt! 
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