Så här fungerar kategoriseriespelet för herrarna.
Seriespelet för ålderskategorier administreras av Herrkommittén i Skånes Golfförbund. Under
2015 kommer 388 lag att delta och spela i 6 olika åldersklasser och i sammantaget 66 olika
serier. Varje åldersklass innehåller 3 – 4 divisioner. Varje serie består i regel av 6 lag.
Undantagsvis kan det förekomma 5 eller 7 lag i en serie. Man spelar lika många omgångar
som det finns lag i serien. Seriens alla lag deltar i varje omgång och varje lag har
hemmamatch vid ett tillfälle. Tävlingsformen är slagspel. Varje lag består av 6 spelare och det
är de 4 bästa bruttoresultaten, som räknas in i lagresultatet (i H30 de 3 bästa). I varje tävling
utgår dessutom individuella priser till de 3 bästa bruttoresultaten och därefter till de 3 bästa
nettoresultaten. Bruttopristagare kan inte vara nettopristagare.
Indelningen i ålderskategorier avgränsas av spelarens ålder på följande vis:
H30: Ålder mellan 30 och 44 år.
H45: Ålder mellan 45 och 54 år.
H55: Ålder mellan 55 och 64 år.
H65: Ålder mellan 65 och 69 år.
H70: Ålder mellan 70 och 74 år.
H75: Ålder mellan 75 och uppåt.
Det är tillåtet att delta i en yngre åldersgrupp, men man kan bara delta i en åldersgrupp
under årets seriespel.
Varje klubb, som deltar i seriespelet utser en kontaktman gentemot Herrkommittén i SkGF.
Kontaktmannen deltar i den Vår – och Höstkonferens, där förutsättningarna och grunderna för
seriespelet diskuteras. Vasatorps GK:s kontaktman är Jan Karlsson, som också är sekreterare i
SkGF:s Herrkommitté med ansvar för serieindelning och spelordning.
Lagledarna har ansvaret för laguttagningarna och att klubben är representerat av ett
konkurrenskraftigt lag. Lagledaren skall anmäla laget till arrangerande klubb senast tisdag
klockan 12:00 i spelveckan. Till lagens hemmamatcher svarar lagledaren för att klubbens
förberedelser inför varje seriematch vad gäller banans kondition, reserverade starttider,
prisbord, etc. fungerar som är tänkt.
Vid hemmamatcherna svarar klubbens kanslifunktion för inkommande laganmälningar,
lottning, scorekortsutskrivning och utdelning av dessa samt resultatredovisning, allt i samråd
och medhjälp av Seriespelskommittén. För resultatrapporteringen från hemmamatcher till
SkGF, som skall göras senast dagen efter speldagen, svarar klubbens kontaktman.
Vasatorps GK deltar 2015 med totalt 9 lag i herrserierna: H30, H45, H55, H65 (2 lag),
H70 (2 lag) och H75 (2 lag). Tror Du att Du kan bidra till ökad framgång för något av våra

lag och är intresserad av att vara med är Du välkommen att ta kontakt med den lagledare,
som är aktuell för Din åldersgrupp.
På Skånes Golfförbunds hemsida hittar Du allt som berör seriespelet. Gå in under Tävling –
Herrar – Seriespel så hittar Du spelordningen för alla deltagande lag. Här kommer Du också
att hitta resultaten för färdigspelade matcher, liksom Tävlingsbestämmelser och
Handledningar för Kontaktmän, Lagledare och Tävlingsledare.

