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Tävlingsvillkor Damer, vardagspel 2022
Tävlingen spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Official Guide to the Rules of Golf",
Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) bestämmelser enligt kapitel 1-3 i
Spel- och tävlingshandboken samt arrangerande klubbs Lokala regler och ordningsföreskrifter. .

1. Före tävling
1.1 Allmänt

1.2

Tävlingen är en lagtävling mellan klubbarna i Västmanlandsdistriktet.
Klubben ska ha anmält sitt deltagande till serien senast i samband med
tävlingsplaneringskonferensen året innan.

Deltagare

Alla damer som under året fyller 18 år eller är äldre och som har någon av golfklubbarna
inom Västmanlands Golfdistriktförbund (VGDF) som hemmaklubb.

1.3

Spelform

1.4

Tävlingsdagar

1.5
1.6

Tävlingen spelas som slaggolf med handicap över 18 hål från röd tee eller motsvarande.
Tävlingsdagar är tisdagar med första start kl. 13:00.
Under de ljusa sommarmånaderna är det önskvärt med första start kl. 14:00.
Arrangerande klubb avgör om start ska ske från en eller två tee.
Antalet spelomgångar är 6.

Inbjudan

Spelprogrammet för Västmanlandsserierna gäller som inbjudan.

Antal spelare

Maximalt 6 spelare från varje klubb får delta vid varje speltillfälle.

1.7

Övre handicapgräns

1.8

Anmälan

1.9

Lottning

Tävlingen är öppen för spelare med exakt handicap 40,0 eller lägre vid anmälningstidens
utgång. Spelare med högre exakt handicap på speldagen får deltaga men får bara
tillgodoräkna sig exakt handicap 40,0.
Lagets spelare ska vara anmälda senast kl. 20:00 5 dagar(torsdag) före tävlingsdagen.
Anmälningsmallen(Excel) ska skickas via e-post till arrangerande klubbs kansli samt
klubbens tävlingsledare. Arrangerande klubb skickar ett mail som bekräftar att anmälan har
mottagits. Namn, Golf-ID och klubb ska anges liksom även behov av golf-bil.
Lottning i 3-bollar med 10 minuters startintervall. Klubbtillhörigheter ska blandas samt
bra fördelning på hcp i bollarna. De som begärt golfbil och har biltillstånd ska så gott det går
lottas ihop. Önskvärt är att det finns 30 minuters startförbud före första start samt 30
minuter efter sista boll.

1.10 Starttider

Ska finnas tillgängliga på ’mingolf.golf.se’ senast kl. 08:00 2 dagar(söndag) före
tävlingsdagen.
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Under tävling
2.1 Anmälningsavgift

2.2

Greenfeeavgift

2.3

Scorekort/Scorekortsinlämning

2.4

2.5

3

Före start betalas till arrangerade klubb 180 kronor per spelare och speltillfälle.
Arrangerande klubb behåller 120 kronor, resterande 60 kronor används till prisbord.
Spelare som inte lämnat återbud innan startlistan publicerats och/eller uteblir från start ska
betala anmälningsavgift till arrangerande klubb. Gäller inte om laget sätter in en ersättare.
Klubb som har anmält lag till serien men uteblir från deltävling eller ställer upp med färre än
4 spelare betalar för 4 spelare till arrangerande klubb.
Ingen greenfeeavgift utgår

Innan start ska varje deltagare få ett scorekort, tävlanden ansvarar enligt Regel 3-3b(4) att
rätt handicap finns ifyllt på scorekortet när det efter ronden lämnas in till tävlingsledningen.
Arrangerande klubb ser till att ange platsen för scorekortsinlämning tydligt.
Scorekortet är inlämnat enligt Regel 3-3b(2) när spelaren har lämnat ”Scoring area”.

Tävlingsledning/Domare

En namngiven tävlingsledning ska vara tillsatt för varje tävlingsomgång.
Behöver tävlingsledningen hjälp i sina beslut finns en telefonlista med distriktsdomare på
VGDF:s hemsida att kontakta.

Speltempo

Spelarna måste spela utan otillbörligt dröjsmål enligt Regel 5.6. VGDF uppmuntrar att
spelare tillämpar ”ready golf” enligt Regel 6.4b(2). En kortare paus på högst 5 minuter efter
nio hål är tillåtet. Spelare som letar efter en boll bör ge tecken till spelarna i gruppen efter att
gå igenom.

Efter tävling
3.1 Resultat lagtävling

3.2

3.3

3.4

3.5

De 3 bästa nettoresultaten utgör klubbens lagresultat.
Om en klubb vid något tillfälle har färre än 3 spelare, så får klubben tillgodoräkna sig samma
nettoresultat som sämsta 3:a bland alla deltagande lag, för att på så sätt erhålla ett
lagresultat. I lagtävling vinner vid samma slutresultat, den klubb som har minsta skillnad
mellan bästa och sämsta resultat bland de spelare som räknas in i laget. Om det inte räcker
för särskiljning, vinner det lag som har den bästa individuella placeringen.

Resultat individuell tävling

Varje speltillfälle räknas också som en individuell tävling med individuella priser.
För särskiljning vid lika resultat i den individuella tävlingen gäller i första hand
spelhandicap-metoden och andra hand den matematiska metoden.

Priser/Prisutdelning

Vid varje speltillfälle utdelas individuella priser, baserade på nettoresultaten.
Till bästa lag utdelas ett lagpris i form av VGDF logobollar, ett dussin var, till samtliga
deltagare från den segrande klubben. Scratchpris utdelas i form av ett dussin bollar till den
spelare som nått lägsta bruttoresultat vid samma bruttoresultat delas priset.
Ett dussin lottas ut till en av de närvarande vid prisutdelningen som inte redan fått pris.
Tävlande som ej själv eller genom till tävlingsledningen anmält ombud avhämtar sitt pris
mister rätten till priset. Var 7:e spelare bör erhålla pris.

Resultatlistor

Alla tävlingar ska administreras i golfens IT-system GIT. Tävlingsledningen ansvarar för att
tävlingen avslutas på rätt sätt så att en resultatlista för omgången blir tillgänglig på
’mingolf.golf.se’ direkt efter att tävlingens avslutats och att spelarnas handicap uppdateras.

Lagresultatlistor

Totala lagresultaten efter varje tävlingstillfälle sammanställs av Ingrid Sverin och visas på
Västmanlands Golfförbunds hemsida.
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Hela säsongen
4.1 Segrande lag

4.2

4.3
4.4

Vid lika resultat efter alla omgångar utses vinnande klubb genom särskiljning via hur många
lagvinster och sedan andra/tredje/fjärde platser resp. klubb har.
Totalsegrare i lagtävlingen erhåller inteckning i VGDF uppsatt vandringsprispokal.
Vandringspokalen överlämnas vid en gemensam prisceremoni i slutet av oktober eller
början november.

Övrigt

Golfbil är tillåten endast om giltigt biltillstånd, utfärdat av den egna
klubbens styrelse, kan uppvisas. Biltillståndet skall uppvisas för tävlingsledningen innan
start. Om arrangerande klubb har golfbilförbud på tävlingsdagen kan en spelare som måste
använda golfbil inte kräva att få deltaga.
Om tävlingen p.g.a väder eller liknade blir avbruten/inställd och klubben inte lyckas hitta
nytt datum för omgången så ställs den in.
Om tävlingen av någon anledning skulle ställas in eller avbrytas under tävlingsdagen gäller
följande avseende inbetald anmälningsavgift:
- Om tävlingen kan genomföras ett annat datum på klubben gäller redan inbetald
anmälningsavgift även om andra spelare skulle delta.
- Om tävlingen inte kan genomföras ett annat datum på klubben återbetalas inte erlagd
anmälningsavgift.

GIT Tävling

Alla distriktets tävlingar ska skötas via arrangerande klubbs GIT Tävling. Inloggning till
respektive tävling skickas ut i god tid till VGDF:s ansvariga (se 4.4 för e-post till punkt 1,2,3).

Kontaktuppgifter
1. V.ser ansvarig: Christina Karlsson, 0707-98 19 17,christina.karlsson@vastmanlandsgolf.se
2. GIT ansvarig: Niklas Kökeritz, 0706-71 70 74, niklas.kokeritz@vastmanlandsgolf.se
3. Resultatansvarig: Ingrid Sverin, 0703-92 97 94, ingrid.sverin@vastmanlandsgolf.se
4. TK ordf.: Christian Hedberg. 0703-95 94 09, christian.hedberg@vastmanlandsgolf.se
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