
Statuter och tävlingsbestämmelser för UGFs seriespel 
och distriktsmästerskap lag 2023 

230116 

Tävlingsform: 

Lagtävling mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). Tävlingen spelas mellan 

av klubbarna anmälda 

• 4-mannalag för H40, H50, H60 och H70, där de tre bästa resultaten räknas i varje 

omgång 

• 3-mannalag för H22, D22, D50, D60, D70, D75, H75, H80, H85 där de två bästa 

resultaten räknas i varje omgång 

Varje seriespel omfattas av fyra spelomgångar. 

I mån av plats får lag från andra distrikt delta i D22, H22, H40, D50 samt H50.  

Tävlingsomgångarna administreras i nya 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 i respektive åldersklass. 

Deltagare:  

Om spelare är medlem i flera klubbar anslutna till UGF får hon/han endast representera sin 

hemmaklubb. Om spelare har hemmaklubb i annat golfdistrikt, men är medlem i klubb 

ansluten till UGF får hon/han representera denna klubb. 

Spelaren får inte vara sekretessmarkerad i GIT utan måste tillåta publicering av namn på 

webben. 

För D60, H60, D70, H70, D75, H75, H80 samt H85 får spelaren under säsongen endast 

representera sin klubb i en åldersklass. 

För D22, H22, H40, D50 samt H50 får spelaren endast representera en åldersklass per 

serieomgång. Spelare som under en omgång representerat dessa åldersklasser får ej i 

senare omgång representera D60, H60, D70, H70, D75, H75, H80 eller H85. 

 

 

  



Spelform och divisionsindelning:  

Spelform och tee: 

Klass Spelform Tee* Klass öppen för 

D22 Div 1: Slagtävling utan hcp 

Övriga div: Slaggolf utan hcp 

5000 -

5300 m 

Damer födda 2001 eller 

tidigare 

H22 Div 1: Slagtävling utan hcp 

Övriga div: Slaggolf utan hcp 

5800 -

6300 m 

Herrar födda 2001 eller 

tidigare 

H40 Div 1: Slagtävling utan hcp 

Övriga div: Slaggolf utan hcp 

5600 -

6100 m 

Herrar födda 1983 eller 

tidigare 

D50 Slaggolf utan hcp 4700 -

5200 m 

Damer födda 1973 eller 

tidigare 

H50 Div 1: Slagtävling utan hcp 

Övriga div: Slaggolf utan hcp 

5400 -

5900 m 

Herrar födda 1973 eller 

tidigare 

D60 Slaggolf utan hcp Röd Damer födda 1963 eller 

tidigare 

H60 Div 1-2: Slagtävling utan hcp 

Div 3-4: Slaggolf utan hcp 

Gul Herrar födda 1963 eller 

tidigare 

D70 Slaggolf utan hcp Röd Damer födda 1953 eller 

tidigare 

H70 Slaggolf utan hcp Blå Herrar födda 1953 eller 

tidigare 

D75 Slaggolf utan hcp Röd Damer födda 1948 eller 

tidigare 

H75 Slaggolf utan hcp Röd Herrar födda 1948 eller 

tidigare 

H80 Slaggolf utan hcp Röd Herrar födda 1943 eller 

tidigare 

H85 Slaggolf utan hcp Röd Herrar födda 1938 eller 

tidigare 



* Eller motsvarande hektometerlängd. Vid annat par än 72 anpassas tee-valet av 

motsvarande längd för aktuellt par. 

Antal divisioner i respektive kategori fastställs efter anmälningstidens utgång. Inom varje 

kategori med fler divisioner sker normalt uppflyttning resp nedflyttning av de två bäst resp 

sämst placerade lagen i varje division. 

Vid väsentliga förändringar av antal lag i en kategori förbehåller sig UGF att frångå denna 

princip för att erhålla bättre balans mellan divisionerna i en kategori. 

Anmälningsavgift: 

2100 kronor per lag för 4-mannalag, 1700:- per lag för 3-mannalag. 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. 

Ersättning till arrangörsklubb:  

Arrangörsklubben ersätts av UGF med 100:- per anmäld deltagare i aktuell seriespelsklass. 

Individuella priser: 

Inga individuella tillämpas. 

Lagpriser: 

För lagresultat sammanräknas de tre respektive två bästa singelresultaten från var 

och en av de fyra omgångarna. Ej startande/fullföljande lag (med minst tre resp två 

spelare) tilldelas omgångens sämsta resultat plus 30 resp 20 slag. 

Om två eller flera lag hamnar på samma resultat vid seriens slut, skiljs de åt genom 

resultaten på 3 senaste omgångarna, de 2 senaste omgångarna resp sista 

omgångens resultat.  

D22, H22, H40, D50 och H50 

Segrande lag i div 1 tilldelas DM-plaketter, under förutsättning att minst två lag från olika 

klubbar deltar. Om DM spelar endast klubbar tillhörande UGF.  

Prisutdelning sker i anslutning till sista spelomgången.  

D60, H60, D70, H70, D75, H75, H80 och H85 

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.  

Prisutdelning sker vid säsongsavslutningen i september. 



Anmälan:  

Laganmälan med namn på i laget ingående spelare skall inför varje serieomgång göras via 

något av nedanstående alternativ: 

1. ’Min golf’ på golf.se. Anmälningslänk finns i tävlingskalendern för resp 

arrangörsklubb 

2. E-post till tävlingsledaren som står som arrangör av respektive serieomgång.  

Anmälan ska ske senast sex dagar före tävlingsdagen. 

Endast en spelare per spelomgång från första laget äger rätt att representera andra laget i 

kommande spelomgång. Ytterligare spelare som representerar 1:a laget måste stå över en 

spelomgång, innan hon får spela i andra laget. 

Däremot fodras ingen karens vid övergång från 2:a laget till 1:a laget. 

Lottning och startlista: 

Startlistor kommer att finnas på Golf.se. 

Uteblivande från start: 

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

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

Resultatlistor:  

Resultatlistor från nya GIT tävling ligger som underlag för prisutdelningen. Resultatlistor 

publiceras på golf.se. 

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

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

Lagresultat redovisas på UGFs hemsida. 

Administration:  

Seriespelstävlingarna lägga 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. 

Martin Gavelin – Tävlingsansvarig UGF 

Anders Larsson – Tävlingsansvarig S-UGF 

 


