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GGFs SERIESPEL FÖR SENIORER 
 
Göteborgs Golfförbunds Seniorserie genomförs under sex omgångar med syfte att stimulera anmälda 
klubbars spelare till utökat tävlingsspel.  
Utöver nedanstående villkor genomförs tävlingarna enl: 
Regler för Golfspel från 2019 
Arrangerade klubbs Lokala Regler 
Anmälan till nästa års seriespel skall göras senast 15 november. Därefter kan endast plats erbjudas om plats 
finns i aktuell serie. 
Arrangerande klubb ställer bana till förfogande enligt beslutat spelschema 
 
TÄVLINGSVILLKOR  
 
DELTAGARE  
4 spelare i varje lag, förutom i D22, D70 och H80 där det är 3 spelare i varje lag. 
Klubb kan anmäla två lag i damernas kategorier förutsatt att klubbens lag inte ligger i kategoriens lägsta 
division. Undantag kan göras om en kategori endast har en division. En spelare får bara representera en (1) 
klubb inom GGFs seniorseriespel. För de åldersklasser som tillåter flera lag från en klubb får en spelare 
endast spela i ett (1) av lagen under spelåret. 
 
Brott mot ovanstående regler bestraffas med diskvalifikation av spelaren. 
Ålder  
För att delta måste du fylla minst klassens namn under kalenderåret. 
Spelarkategorier  
Tävlingarna är öppna för alla spelarkategorier: AM, PGA, NA och REAM 
Handicap  
+8,0 - 54,0 
Medlemskap   
Spelare måste vara aktiv medlem i den klubb man representerar. 
 
ANMÄLAN, RESERVER, ÅTERBUD  
Anmälan till spelomgång 
Vid måndagstävling senast kl. 14.00 på torsdagen innan tävlingsdagen, vid fredagstävling senast kl. 14.00 på 
tisdagen innan tävlingsdagen och vid söndagstävling senast kl. 14.00 på onsdagen innan tävlingsdagen. 
Anmälan skall ske via e-post till den arrangerande klubben och ange spelarens Golf-Id, namn och starttid. Vid 
Fyrboll har arrangerande klubb rätt att dela ett anmält par om endast ett lag har anmälts. 
I anmälan skall också noteras anmälarens telefonnummer (helst till mobiltelefon) och e-postadress. 
Blankett för anmälan av lag finns att hämta på www.ggf.nu  
Sökväg: >Tävlingar >Seniorernas Seriespel 
Efteranmälan  
Spelare kan bytas/efteranmälas fram till 15 minuter före den tävlandes start. 
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TÄVLINGSFORMAT  
Startfält  
Lämpligt är att 3 starttider hålls tomma före första starttid. 
Lottning av de fem första omgångarna finns att hämta under ”Starttider Seniorserien 2022” på www.ggf.nu. 
Sökväg: >Tävlingar >Seniorernas Seriespel. 
Sista omgången i resp. division "seedas" av arrangerande klubb enligt förlagan i Starttider Seniorserien 
2022”, där de bäst placerade lagen går i de sista bollarna. 
 
Varje division skall bestå av 6 lag. Undantag kan vara lägsta divisionen i resp. klass som skall bestå av minst 4 
lag. Detta innebär att "tvångsnedflyttningar" kan bli aktuella med föregående årsresultat som bas. 
 
Spelform 
Första omgången som spelas i en division spelas som Fyrboll förutom D22, D70 och H80 som spelas som 
övrigt spel. 
I övriga omgångar spelas Slagspel singel i lag, 18 hål scratch. Vid ombyggnad av golfbana kan färre hål spelas 
efter överenskommelse. 
Tee  
Varje tävling skall spelas från en banvärderad tee. Nedan angivna totallängdsintervaller rekommenderas vid 
par 72. Vid annat par ska tävlingsledningen göra rimliga korrigeringar vid val av tee, 
 
Damer   Herrar 
 
D22 4800–5300  H22              5800–6300 
D50 4700–5200  H40 5600–6100 
D60 Max 4800 meter H50 5400–5900 
D70 Max 4800 meter H60 5400–5800 
   H70 Max 5400 meter 
   H75 Max 5000 meter 

H80  Max 5000 meter 
 

RESULTAT  
Tävlingar  
Vid Fyrboll räknas alltid två lag. 
3 av 4 resultat räknas i D50, D60, H22, H40, H50, H60, H70 och H75. 
2 av 3 resultat räknas i D22, D70 och H80. 
Ovanstående gäller för alla divisioner. 
 
Order of Merit 
Resultaten slutrapporteras genom att resultaten överförs till OoM. Om lag uteblir eller om spelare som skall 
medräknas i laget saknas överförs inget för dessa lag. Meddela seniortavling@ggf.nu vilket lag som inte har 
förts över till OoM och anledningen till detta. 
Resultaten visas på golf.se och redovisas i två klasser, S för singel och L för lag. 
Om seriespelsomgång avbryts, ställs in eller annulleras bortfaller den ur seriespelet. Omgången skall alltså 
inte spelas/spelas om vid ett senare tillfälle. 
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Om en spelare/fyrboll uteblir beräknas spelarens/fyrbollens resultat på ronden med lika många slag 
som spelomgångens sämsta resultat för spelare/fyrboll i aktuell serie samt därtill ytterligare 5 slag för varje 
spelare/fyrboll som inte deltagit. 
Spelare/fyrboll som diskvalificeras eller som av någon anledning inte fullföljer tävlingen redovisas som 
vanligt i GIT och får därmed inget numeriskt resultat. Nämnda spelare/fyrboll belastas automatiskt med lika 
många slag som spelomgångens sämsta resultat i aktuell serie. 
 
Vid lika resultat 
Vid lika resultat efter färdigspelad serie avgörs placeringarna efter bästa resultat i sista spelomgången, näst 
sista o.s.v. 
Klagomål på lagresultat 
Eventuella klagomål på lagresultat skall vara skriftliga och GGFs Seniorkommittés AU tillhanda senast dagen 
innan nästa omgång spelas. Om klagomålet avser resultat i sista omgången skall klagomål komma GGFs 
Seniorkommittés AU tillhanda senast 14 dagar efter speldag.  
Invändningar som kommer in efter angiven tidsperiod lämnas utan åtgärd.  
 
 
Uppflyttning/nerflyttning 
De två högst placerade lagen i varje division flyttas upp och de två lägst placerade lagen flyttas ner om minst 
5 omgångar spelas. Spelas färre än 5 omgångar flyttas ett lag upp och ett lag ner. Lag som drar sig ur serie 
efter spelschemat lagts fast anses ha kommit sist i divisionen. Om laget inte återkommer det följande året 
placeras det i lägsta divisionen. Lag som inte anmäler sig till efterföljande år anses i samband med 
nedflyttning kommit sist i serien föregående år. 
Klubb som har två lag anmälda i samma kategori får inte vara placerade i samma division och ett lag kan 
undantas från uppflyttning eller tvingas till nedflyttning.  
 
ÖVRIGA VILLKOR  
Motoriserat transportmedel  
Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel 
med undantag för när det godkänts. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans 
har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel. 
Undantag: D70, H70, H75 och H80 under förutsättning att samtliga spelare kan erbjudas hyra av motoriserat 
transportmedel.   
Motoriserat transportmedel får användas i alla klasser om intyg av medicinska själ från hemmaklubb 
uppvisas. 
Hyra av motoriserat transportmedel kan begränsas på grund av banans kondition! 
Plikt för brott mot regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna regel bryts. Om 
överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 
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Göteborgs Golfförbund 
Seniorkommitteen 
Nils Hansson 
senior@ggf.nu 
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