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Göteborgsserien med lag-DM 2022 

Utöver nedanstående Tävlingsvillkor genomförs tävlingen enligt 

Regler för Golfspel                                                                                                                                                

Spel- och tävlingshandboken kap 1–3                                                                                                                      

SGF:s Regelkort samt                                                                                                                               

kompletterande Lokala Regler. 

TÄVLINGSVILLKOR    

DELTAGARE 

Ålder och kön 

Damer och herrar födda 2009 eller tidigare i vardera en division. 

Spelarkategorier 

Alla 

Handicap 

Handicapgräns är 36,0. Singelrond är handicapgrundande. 

Medlemskap 

Spelare, medlem i flera klubbar tillhörande Göteborgs Golfförbund (GGF), får inte representera olika 

klubbar i SM Klubblag, Göteborgsserien med lag-DM, GGFs Seriespel för seniorer samt GGFs 

Juniorseriespel/Lag-DM/SM under samma kalenderår. Byte av representationsklubb är inte tillåtet. 

Om så skett diskvalificeras spelaren. 

ANMÄLAN, RESERVER, ÅTERBUD 

Anmälan 

Anmälan om deltagande i Göteborgsserien med Lag – DM 2022, skall göras via mail av klubbens 

tävlingskommittéordförande, idrottsansvarig eller klubbchef SENAST 15 februari 

2022 till tavling@ggf.nu. 

Anmälningsavgift 5150: - per lag (faktureras från GGF:s kansli) varav 150: - administrativ avgift. 2000.- 
återbetalas efter fullföljd tävling och 3000: -, fördelas i form av premier efter resultat. Av ej 
återbetalda 2000.- fördelas 500.- till arrangerande klubb samt 1500.- till premiepotten. 
 
Tävlingen läggs upp i GIT av GGFs kansli. Länk till arrangörsklubb samt ansvarig tävlingsledare.                                                                
Start- och resultatlistor arrangör ansvarig!  
                                                                                                                                                             
Anmälningsblankett till respektive omgång/rond hämtas:                                                         
http://www.ggf.nu/tavlingar/goteborgsserien-med-lag-dm/ 
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Avanmäla 

Avanmälan kan endast göras före anmälningstidens utgång 

Överanmälan 

Deltagande lag, som fullföljt tävlingen 2021, har företräde vid eventuell överanmälan och därefter 

gäller anmälningsordning. 

 

Efteranmälan 

Efteranmälan kan tillåtas dock senast den 1 maj. Förfrågan ställs till tavling@ggf.nu. 

Återbud 

Återbud / Uteblivna spelare / lag skall rapporteras till tavling@ggf.nu.                                                

Klubb som inte deltar i första eller andra omgången tillåts inte delta i efterföljande omgångar och 

erhåller inte ev. ”intjänade” premier. 

Anmälan av laguppställning till omgång 

Anmälan av laguppställning till respektive omgång lämnas via mail till arrangerande klubb samt 
ansvarig tävlingsledare senast klockan 12.00 dagen före aktuell tävling. Viktigt att mottaget mail 
bekräftas. Brott mot denna bestämmelse är 2 slags plikt, som läggs till klubbens totalresultat. 
                                                                                                                                                                       

Anmälan av laguppställning till rond 

Anmälan av laguppställning samt vem som är lagkapten lämnas till tävlingsledning senast 15 minuter 

före aktuell rond. Brott mot denna bestämmelse vid respektive rond är 2 slags plikt, som läggs till 

klubbens totalresultat. 

TÄVLINGSFORMAT 

Startfält 

Maximalt 24 dam- och herrlag tillsammans får möjlighet att delta 

Spelform 

Omg 1   Rond 1   Två par/klubblag   18 hål foursome slag scratch      

                Rond 2  Två par/klubblag   18 hål fyrboll slag scratch                                                                                                                                    

Omg 2   Rond 3   Två par/klubblag    18 hål foursome slag scratch      

                Rond 4  Två par/klubblag    18 hål fyrboll slag scratch                                                                                                                                  

Högst 8 spelare får anmälas per omgång 

Omg 3     Rond 5   Tre spelare/klubblag, 18 hål singel slag scratch 

Högst 4 spelare får anmälas   

Diskvalifikation  

Om en rond måste strykas p g a diskvalifikation, gäller även vid skada eller sjukdom, räknas ronden 

som rondens sämsta score av samtliga klubblags resultat plus tio (10) slag. 

 

Tee 

Följande totallängdsintervaller rekommenderas vid par 72:                                                                              

Herrar: 5800 – 6200 meter                                                                                                                                     
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Damer: 4800 – 5200 meter                                                                                                                                        

Vid annat par skall tävlingsledningen göra rimliga längdkorrigeringar vid val av tee.                                

Första start senast klockan 08.00 från tee 1 och tee 10 om möjligt/lämpligt i omgång 1 och 2.  

I omg 1 seedas lagen efter resultatet från 2021 års serie. Nyanmälda lag startar först efter omvänd 
anmälningsordning. I omg 2 och 3 startar lagen efter omvänd tabellplaceringen.  
 

AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT 

För seger görs avgörande vid lika resultat efter rond 5 genom särspel hål för hål slagspel.            

Övriga placeringar delas. Deltagande lag i särspelet representeras av vardera ett foursomepar. 

Ifall samtliga ronder ej kan fullföljas gäller resultat efter senast fullföljd rond som slutresultat  

Lagkapten skall stämma av lagets resultat med TL innan man lämnar arrangerande klubb.    

Eventuella protester skall lämnas omedelbart.  

 
ÖVRIGA VILLKOR 

Inspelsrond 

Fritt inspel tillämpas inte 

Hålplaceringar 

Hålplacering enligt principen 6-6-6 med måttangivelser, lokala regler samt scorekort skall utdelas 

inför aktuell rond. Tidsschema endast till domare. 

Kaptensmöte 

Kaptensmöte genomförs inte. 

Information till arrangör 

Klubbhus, tävlingssekretariat, shop, drivingrange och restaurang bör öppna senast 1 timme före 

första start. Förbered restaurangen (lunch).  

 

PRISER och PRISUTDELNING 

DM-plaketter, RF:s mästerskapstecken, (gäller ejA1/A2 – klubb) till de tre bästa dam- och herrlagen, 
vilka utdelas vid GGF TK:s höstmöte. Premier utbetalas från GGF:s kansli. 
 
Med reservation för eventuella ändringar orsakade av oförutsedda händelser.  
 

Kontakt vid eventuella frågor                                                                                                                                 

Göran Persson, TK-ordförande                                                                                                                   

tavling@ggf.nu                                                                                                                                                         

Mobil 073 561 68 71 

20220303                                                                                                                                                 

Tävlingskommittén                                                                                                                                            

Göteborgs Golfförbund 
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