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ÖSTGÖTASERIEN H70
Östgötaserien, är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i östra Götaland, som organi-
serar och genomför tävlingsspel i golf för klubblag. En aktivitet där deltagarna får förutom ett tävlings-
resultat även motion rekreation och social samvaro.

1. Serien
Östötaserien H70, består för närvarande av en enkelserie, d v s utan upp- eller nedflyttning. 

Deltagande lag betalar en årlig start-/administrationsavgift till serieadministratören före 
seriestart, lagledarna för respektive lag erhåller inbetalningsuppgifter.
Spelordningen i serien genomföres som enkelserie, matchspel med Hcp, efter lottad spel-
ordning för varje ny spelsäsong. 
I undantagsfall kan fastställt speldatum ändras genom överenskommelse mellan de två 
berörda lagen om särskild omständighet så föranleder. Om ändring av speldatum måste 
göras så skall det nya speldatumet helst vara före spelomgångens angivna datum i annat fall 
så nära spelomgångens angivna datum som möjligt, ingen match skall spelas senare än 
sista spelomgångens datum. 
Ändrat speldatum skall omgående meddelas serieadministratören.
  Walk-over får ej lämnas för en seriematch, däremot kan i yttersta nödfall ett lag lämna walk-
over för en (1) spelare i sitt lag. Lämnas walk-over för hel seriematch medför detta att laget 
utesluts ur serien och tidigare matchresultat räknas bort ur serietabellen.

2. Serieadministratören
Östgötaserien har en administratör som verkställer lottning, spelordning och fastställer spel-
datum. 
Tar efter varje genomförd spelomgång emot resultatrapporter, redovisar resultat och sam-
manställer aktuell serietabell som presenteras på serieadministratörens klubbs hemsida.
Administratören har även till uppgift att informera om verksamheten för klubbar inom sitt  
geografiska verksamhetsområde.
Administratören kan inte avgöra tvist mellan spelarna i en match. Enligt regelboken skall 
spelarna vara överens om resultatet på ett hål innan man slår ut på nästa. Om man inte kan 
komma överens får uppehåll göras i spelet i avvaktan på avgörande av tävlingsledare (dvs de
två lagledarna i matchen).

4. Lagledarna
Lagledare är skyldig tillse att lagets spelare har korrekt EGA Exakt Tävlingshandicap på 
resultatformuläret.
Hemmalaget meddelar matchtid till gästande lag senast fyra (4) dagar före matchdag.
Matcherna spelas på måndagar som 4-bollar. Rekommenderad starttid är kl. 10:00.
Laguppställningen vid match skall fastställas efter antal erhållna slag. Lagledarna överlämnar
till varandra före matchen en lista på sina spelare. Listan skall innehålla namn och EGA Exakt 
Tävingshandicap. Spelarna med  lägst exakt-Hcp spelar mot varandra i första matchen och så
vidare.
Lagledarna är i samråd tävlingsledare vid match, och ska avgöra eventuella tvister på plats.
Hemmalagets lagledare meddelar, per SMS, e-post eller telefon, utan dröjsmål match-
resultatet till administratören.  Matchprotokollet sänds till angiven e-post adress.

5. Lagen
Varje deltagande golfklubbs lag i Östgötaserien H70 består av valfritt antal spelare, varav vid
varje speltillfälle sex (6) spelare deltar. Ålderskrav är 70 år eller äldre, dvs herre som under 
året fyller 70 år eller är äldre. Ingen övre åldersgräns tillämpas.



Max tillåtna exakta Hcp som spelare får tillgodogöra sig är 26,0. Antal erhållna slag, dvs spel-
handicap, följer sloptabellen på den bana som spelas.
Hemmalaget bjuder gästande lag på greenfeen och bjuder även båda lagen på en gemensam
enkel måltid efter matchen samt, om detta är möjligt, på kaffe och smörgås efter första 
halvan av matchen.  
Bortalaget svarar för sina egna resekostnader.

6. Lagmatch / Individuella matcher
Individuellt matchspel enligt Svenska Golfförbundets regler, med utslag från röd tee eller 
motsvarande och max. 18 hål. 
Vunnen match mellan två spelare ger två (2) individuella matchpoäng till segrarens lag, oav-
gjord ger en (1) individuell matchpoäng till vardera spelare och förlorad match ger noll (0) 
matchpoäng. Match kan alltså sluta oavgjord. 
Att lämna walk-over för en spelare innebär att valfri spelare i motståndarlaget förklaras som 
vinnare av en individuell match och att laget tilldelas två individuella matchpoäng.
Laget med högsta sammanlagda individuella matchpoäng vinner lagmatchen och tilldelas två
(2) lagpoäng för vinst, en (1) lagpoäng för oavgjort och noll (0) lagpoäng för förlust.
Vid risk för blixtnedslag i samband med åska måste spelet avbrytas. Kraftigt regnväder kan 
även göra banan tillfälligt ospelbar. Om spelet ej kan återupptas samma dag gäller följande: 
Har alla spelarna i matchen passerat, spelat färdigt, hål nr.9 räknas den ställning som då 
råder i matchen som spelomgångens resultat. 
Är villkoret ej uppfyllt måste klubbarna komma överens om ett nytt matchdatum.

7. Vid lika resultat
Om i serien två lag slutar på samma poäng placeras det lag som har högsta +/- i matchpoäng
först. Vid lika +/- i matchpoäng avgör inbördes möte. Vid oavgjort inbördes möte vinner den 
som har flest bortasegrar. Om fortfarande lika avgör lottning placeringen i serien.

8. Säsongsavslutning 
En Säsongslut-tävling, med individuellt spel, arrangeras som en trevlig avslutning på årets 
seriespel. 
Rätt att delta i Säsongslut-tävlingen har alla spelare som någon gång under säsongen 
representerat sin klubb i Östgötaserien H70.
Tävlingen arrangeras enligt ett rullande schema bland de deltagande klubbarna.
Arrangerande klubb sänder i god tid ut inbjudan som skall innehålla uppgifter om regler för 
tävlingen när och var startlistan återfinns. Deltagaravgift skall bestå av anmälningsavgift, 
tävlingsgreenfee och måltidskostnad.
Tävlingsanmälan skall ej vara tillgänglig via ”Golf.se”.
Anmälan görs lagvis av respektive lagledare med angivande av lagnamn, spelarnas namn 
och golf-ID, och i vilken rangordning de skall beredas plats att delta.
Arrangerande klubb har rätt att begränsa antalet deltagare från varje klubblag.
Om möjligt föreslås tävlingen genomföras med kanonstart, i annat fall rekommenderas start 
från två Tee (hål 1 respektive hål 10).
Vidare skall vid varje Säsongsavslutning beslut fattas om eventuella ändringar behöver göras
i spelreglerna samt utse administratör för kommande spelår. Vid denna omröstning har varje 
klubb en (1) röst.
Förslag på spelregel ändring, kommande administratör eller annat skall ha inkommit till 
tjänstgörande administratör senast 14 dagar före datumet för säsongsavslutningen.

9. Användande av avståndsmätare i match
Spelare får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Använder spelaren en apparat 
för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex.
höjdskillnader, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3 och även om 
någon sådan tilläggsfunktion inte använts är plikten diskvalifikation (förlorad match).



10. Biltillstånd
Spelare med läkarintyg för att åka golfbil i tävling, måste visa upp ett tillstånd utfärdat av 
hemmaklubbens styrelse.
Läs mer om detta: 
Spel och Tävlingshandboken, Persontransportmedel 6.1.2 och 6.1.2.1
                  

                                                                                                            


