
  Örebro Läns Golfförbund / Seniorer 

 

SPELREGLER DISTRIKTSSERIEN 2019 
 

1. Matchspel enligt Svenska Golfförbundets regler.  Se regel 2 Matchspel. 

2. Damer 50 och Herrar 55 prioriteras. Om man inte får ihop fullt lag är även yngre     

seniorer välkomna, åldersgräns 22 år. 

3. Matcherna spelas max 18 hål från gul resp. röd tee (eller från motsvarande 

hektometer-tee).  Hemmaklubben bestämmer tee. 

Alla herrar spelar från samma tee oavsett ålder. 

Hemmaspelare slår ut först på första hålet. 

Match kan sluta oavgjord. 

4. Varje lag skall bestå av 6 spelare – 3 damer och 3 herrar. 

5. Högsta tillåtna hcp är 36 + slope. Spelare med högre hcp får delta, men spelar då 

på hcp 36. 

6. Om någon spelare i det gästande laget bedöms av den egna klubben som icke 

fullvärdig medlem, måste denna spelare betala den greenfee som värdklubben 

bestämmer.  

Lagledarna ansvarar för sina spelare. 

7. Spelordning skall fastställas efter hcp (lägst först ut). Herre spelar mot herre och 

dam mot dam, dock skall varje boll innehålla två damer och två herrar. 

8. Serien spelas som enkelserie enligt fastställt schema. 

9. Vunnen match ger två poäng, oavgjort ger en poäng. 

10. Om två eller flera lag har samma poäng efter slutspelad serie placeras det lag 

först som har bästa målskillnaden. Är lagen fortfarande lika gäller inbördes möte 

och i sista hand lottning. 

11.  Hemmalaget bjuder gästande lag på greenfee och en enkel måltid. 

12.  Bortalaget svarar för sina resekostnader. 

13.  ALLA KLUBBAR I SERIEN betalar avgiften 600 kr/lag före seriestart till Örebro        

Läns Golfförbund, Seniorsektionen PG 55 45 87- 6.                                      

14.  Matcherna spelas som fyrbollar med första start kl. 10.00. Annan tid och dag kan 

överenskommas mellan klubbarna. Denna överenskommelse skall dock träffas i 

god tid innan matchdag och meddelas ansvarig kontaktperson nedan. Enda 

anledningen att skjuta upp en match är vid ospelbar bana (t.ex. vid åskväder, att 

det är för blött, eller om klubben måste prioritera annat).  I båda fallen skall 

matchen färdigspelas före kommande rond. 

15.  Vid åska beslutar speldagens hemmalagledare om avbrott i spelet.                               

De båda lagledarna får sedan överenskomma huruvida siffrorna vid avbrottet 

skall gälla som slutresultat eller om matchen skall fortsättas senare, alternativt 

spelas om.  Kommer lagledarna inte överens skall matchen spelas om från start.  

16.   HEMMALAGET meddelar Summa Resultat till ansvarig kontaktperson nedan, 

på kvällen direkt efter matchen, för att snabbt få ut resultatet på hemsidan 

och sänder även över resultatredovisningen.                          

 
Ansvarig kontaktperson: 

Gunnel Nydell, Södra Stigen 6, 70225 Örebro 

Tel:  019-18 90 06, 070-672 30 06  E-post: gin2836@telia.com 


