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Tävlingsform och bestämmelser: 

Lagtävling mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). 

Tävlingen spelas som matchspel över 18 hål. Vunnen match ger 2 poäng, delad match ger 1 

poäng och förlorad match ger 0 poäng.  

Varje lag representeras vid varje speltillfälle av två spelare, en från A-klass och en från B-

klass. Ett lag kan vid ett matchtillfälle uppnå högst 4 poäng. Poängen adderas. 

Om spelet avbryts räknas matchen som delad. Dock gäller eventuellt given w o. 

Om spelet ställs in, räknas matchen som uppskjuten. Hemmaklubben skall arrangera ett 

nytt matchtillfälle så snart som möjligt. Skulle detta inte vara möjligt får lagen 0 poäng.  

Divisionsegrare är  

1 laget med högsta poäng,  

2.a om två lag har samma poäng vinner det lag som vann inbördes möte   

2.b  om vinnare ej avgjorts enligt 2.a spelas en avgörande foursome match mellan 

 lagen, 

2.c om 2.b av praktiska skäl inte är möjligt avgör lotten. 

De deltagande lagen delas in i divisioner med maximalt 8 lag i varje division. 

De två bästa lagen i varje division flyttas upp en division till nästkommande säsong och de 

två sämsta lagen flyttas ner. 

Tävlingsomgångarna administreras i GIT tävling.  

Anmälan av lag:  

Anmälan om deltagande skall vara UGF tillhanda senast 2023-03-31. Anmälan sker via 

anmälningslänk som skickas ut till klubbarna i början av året. 

Förutsättning för att få anmäla lag är att klubben vid behov ska kunna stå som arrangör av 

seriespelets omgångar. Saknar klubben egen hemmabana skall omgången spelas på 

sammarbetsklubbs bana alternativt klubben faktureras för att täcka kostnaden att lägga 

omgången på annan bana. 

Varje klubb har rätt att anmäla två lag. 

Deltagare:  

Tävlingen är öppen för damseniorer (minst 22 år). 

Följande handicapgränser gäller: A-klass max 20,9, B-klass 21,0 – 54,0. 

Om A-klasspelare saknas får spelare med högre hcp spela på 20,9 i A-klassen. 



Anmälningsavgift: 

250:- / lag. Ingen individuell spelavgift.  

Beloppet kommer att faktureras anmäld klubb. Ej erlagd anmälningsavgift berättigar ej till 

start.  

Lagledare:  

Lagledare för resp lag skall finnas registrerad i GIT:s funktionärsregister samt anges vid 

anmälan av laget till seriespelet. Saknad eller felaktig information berättigar ej till start. 

Kontrollera därför att rätt person är registrerad i god tid innan resp spelomgång. 

Greenfee:  

Arrangörsklubben bjuder på greenfee. 

Speldatum, arrangörsklubbar och divisionsindelning: 

Speldatum fastställs av UGF vid planeringen av årets tävlingskalender. Divisionsindelning 

och arrangörsklubb för resp omgång görs av UGF efter anmälningstidens utgång (då även 

antal spelomgångar kan ändras beroende på antal anmälda lag). 

Inbjudan: 

Arrangörsklubb ansvarar för att inbjudan skickas ut till deltagande klubbar i god tid. 

Lottning och startlistor:  

Arrangörsklubben ansvarar för att lottning görs och startlista publiceras i god tid. 

Uteblivande från start: 

Om ett lag uteblir helt från start utan giltlig anledning och/eller godkännande från 

arrangörsklubb har arrangörsklubben rätt att fakturera den uteblivande klubben med 500:-. 

Priser: 

Vandringspriset är löpande. Seger i årsfinalen ger inteckning. Den klubb som erhåller 

inteckning i vandringspriset disponerar priset ett år. I övrigt ska inga priser förekomma. 

Resultatlistor:  

Den arrangerande klubben kontrollerar att rätt resultat är registrerat för tävlingen i GIT 

tävling. Detta ligger sedan som underlag för seriens resultatlistor som hanteras av UGF. 

Lagresultat redovisas på UGFs hemsida. 

Administration:  

Tävlingsomgångarna läggs upp i GIT tävling av UGF och görs tillgängliga på golf.se under 

arrangörsklubbarnas tävlingskalendrar. Administrationsbehörighet för resp tävlingsomgång 

skickas via mail till tävlingsansvarig samt registrerad info-adress för aktuell arrangörsklubb. 

Anmälan av spelare till resp omgång görs till arrangörsklubb senast kl 12 två dagar innan 

spelomgång. Ev efteranmälan är möjlig efter överenskommelse med arrangörsklubben. 

Avslutningsarrangemag 

Ev. avslutningsarrangemang efter avslutat finalspel ansvaras och arrangeras av föregående 

års vinnarklubb utan UGFs inblandning. 

Martin Gavelin – Tävlingsansvarig UGF 

 


