
2016-09-22 

 
Statuter och tävlingsföreskrifter för UGFs seniorserier 
och distriktsmästerskap för lag 2017 
 

Tävlingsform 
Lagtävling mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF).  
Tävlingen spelas mellan av klubbarna anmälda  
• 4-mannalag för H60 och H70, där de tre bästa resultaten räknas varje omgång. 
• 3-mannalag för D60, D70, H75, H80 och ev. D75, där de två bästa resultaten räknas  

i varje omgång. 

Deltagare 
En förutsättning för att få anmäla lag är att klubben vid behov ska kunna stå som arrangör av 
seriespelets omgångar.  
 
Rätt att delta: Om spelare är medlem i flera klubbar anslutna till UGF får han/hon endast 
representera sin hemmaklubb. Om spelare har hemmaklubb i annat golfdistrikt, men är medlem  
i klubb ansluten till UGF får han/hon representera denna klubb.  Spelaren får inte vara 
sekretessmarkerad i GIT, utan måste tillåta publicering av namn på webben.  
 
D60 damer födda 1957 eller tidigare D70 damer födda 1947 eller tidigare. 
D75 damer födda 1942 eller tidigare H60 herrar födda 1957 eller tidigare. 
H70 herrar födda 1947 eller tidigare H75 herrar födda 1942 eller tidigare. 
H80 herrar födda 1937 eller tidigare 
Klubb har rätt att anmäla två lag i respektive åldersklass. 

Spelform och divisionsindelning 
H60 Div 1 och div 2 slagspel utan handicap, div 3 och 4 slaggolf utan hcp från gul tee 
eller motsvarande hektometerlängd. 
H70 spelar slaggolf utan hcp från blå tee eller motsvarande hektometerlängd.  
H75 och H80 spelar slaggolf utan hcp från röd tee eller motsvarande hektometerlängd.. 
D60, D70 och ev D75 spelar slaggolf utan hcp från röd tee eller motsvarande hektometerlängd..  
 
OBS! Arrangörsklubbens lokala regler gäller.  
Spelare får under säsongen endast representera sin klubb i en åldersklass. 
Samtliga tävlingar spelas över 18 hål och omfattar fyra spelomgångar enligt fastställd spelplan. 
Antalet divisioner i respektive kategori fastställs efter anmälningstidens utgång. Inom varje 
kategori med fler divisioner sker normalt uppflyttning av de två bäst placerade lagen till högre 
division samt nedflyttning till lägre division av de två sämst placerade lagen. 
 
Vid väsentliga förändringar av antalet lag i en kategori förbehåller sig seniorkommittén rätt att 
frångå denna princip för att erhålla bättre balans mellan divisionerna i en kategori. 
 



Lagpriser 
För lagresultat sammanräknas de tre respektive två bästa singelresultaten från var och en av de 
fyra omgångarna. Om två eller flera lag hamnar på samma resultat vid seriens slut, skiljs de åt 
genom resultaten på 4:e, 3:e, 2:a, resp 1:a omgångens resultat.  
Segrande lag i samtliga kategorier och divisioner erhåller ett lagpris.  
De lag som oavsett division spelar vid samma tillfälle, på samma bana och med samma spelform 
som div 1 tävlar om UGFs DM-plaketter. 

Individuella priser 
Priser utdelas vid varje spelomgång till de tre bästa spelarna i varje kategori och division. 
Prisvärde: Första pris 300 kr, andra pris 200 kr och tredje pris 100 kr. 
Prisutdelning sker snarast efter att resultatet i en division föreligger. Pristagare ska personligen 
eller genom ombud ta emot sitt pris vid prisutdelningen. Priset går annars vidare till nästa person 
i resultatlistan. 

Anmälan av lagdeltagare  
Ansvarig för anmälan är respektive lagledare. 
1. Laganmälan ska vara arrangerande klubb tillhanda senast sex dagar före speldag antingen 

via e-post eller direktanmälan på webb. Lagledare måste ingå i laget vid webbanmälan.  
2. I anmälan via e-post ska anges namn, golf-ID, lag- och divisionstillhörighet samt lagledarens 

namn.  

Övergångar 
Endast en spelare per spelomgång från lag 1 äger rätt att representera lag 2 i kommande 
omgång. Ytterligare spelare som spelat i lag 1 måste stå över en omgång innan han/hon får 
spela i lag 2. Övergång från lag 2 till lag 1 fordrar ingen karens. 

Administration 
Seriespelstävling läggs upp i Nya GIT Tävling av UGFs tävlingsansvarige och görs tillgänglig på 
Golf.se. Lagesultat redovisas på UGF Seniorers hemsida www.seniorgolfugf.se 

Ej komplett lag 
Laget får rondens sämsta resultat plus 10 slag för varje icke startande/fullföljande spelare. 
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