TÄVLINGSBESTÄMMELSER
J/H BÄST LADIES
JÄMTLAND-HÄRJEDALENS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND

Förutom tävlingsbestämmelser i detta dokument genomförs tävlingar genom JämtlandHärjedalens Golf distriktsförbund enligt gällande publikationer av Regler för golfspel och
Spel- och Tävlingshandbok, samt lokala regler och eventuella kompletterande tävlingsvillkor
som bestäms av arrangerade golfklubbs tävlingsledning.
J/H Bäst Ladies är en lagtävling för alla damer, oavsett åldersklass, som har någon av
golfklubbarna inom Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund (JHGDF) som
representationsklubb (innevarande år) och innehar EGA Exakt Tävlingshandicap.
Tävlingen växer i popularitet och är nu så etablerad att distriktsförbundet stödjer tävlingen i
syfte att få fler kvinnor att tävla, utveckla nätverk och gå in i ledande positioner inom golfen.
Distriktsförbundet beslutar spelplats, så fördelningen av dessa i görligaste mån får bra balans
bland distriktets klubbar (görs i samband med distriktsförbundets höstmöte). Tävlingen spelas
första helgen i september (om inte distriktets klubbar kommer överens om annat speldatum).

Anmälan
Arrangerande klubb ansvarar för all information angående tävlingen, kringaktiviteter och
bjuder in alla distriktets klubbar.
Anmälningsavgiften är 600 kr per lag (150: - kr per spelare) och betalas med fördel i samband
med anmälan i Min Golf. Avanmälan från tävlingen skall ske före anmälningstidens utgång.
Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om lag inte avser delta.
Arrangörsklubbens utsedda tävlingsledning beslutar avseende datum för anmälan,
efteranmälan och avgifter för eventuellt inspel och tävlingsgreenfee (dock inte högre än
distriksgreenfee). Distriktets introduktionskort gäller utifrån arrangerande klubbs
bestämmelser, det är upp till varje klubb att besluta om hur och när introduktionskortet får
användas. Tävlingen administreras i GIT Tävling (distriktsförbundet är behjälplig att lägga
upp tävlingen).

Tävlingsform
Spelformen är lag slaggolf med handikapp och genomförs över tre (3) ronder och två (2)
dagar. Lagdeltagarna behöver inte tillhöra samma klubb. Varje lag spelar två (2)
fyrbollronder, två (2) greensomeronder (alternativt foursomeronder) dag 1 och fyra (4)
individuella ronder dag 2. Segrare blir det lag som har lägsta sammanlagda nettoresultat över
samtliga ronder. Eventuell särskiljning sker enligt spelhandicapsmetoden, när denna inte ger
särskiljning används den matematiska metoden, följt av särskiljning med lottning.
Bäst Ladies – dag 1
• Rond 1: Spelform förmiddag: 2 par/lag, 18 hål slaggolf Fyrboll (även benämnd
bästboll)
• Rond 2: Spelform eftermiddag: 2 par/lag, 9 hål slaggolf Greensome (alternativt
Foursome)
Bäst Ladies – dag 2
• Rond 3: Spelform: 4 spelare/lag, 18 hål slaggolf individuellt
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Startordning
Lottning bör göras snarast efter anmälningstidens utgång. Önskemål om starttid kan göras till
rond 1 (arrangerande klubbs tävlingsledning bör tillgodose önskemål om starttid när lottning
göras och lagmedlemmar bör lottas i närheten av varandra). För att möjliggöra så mycket
gemensam tid som möjligt kan start från två tee (t.ex. tee 1 och 10) användas för rond 1
(alternativt kanonstart). För att vinna tid och skapa möjlighet till gemensam prisutdelning,
gemensam hemresa etc. bör ”kanonstart” (gemensam start) tillämpas för rond 3.

Byte av lagmedlem
Lag äger rätt att ersätta en (1) lagmedlem om godtagbara skäl föreligger, se Spel- och
tävlingshandboken 8.1.2.5, fram till spelarens/parets startid i aktuell rond. Har en spelare/par
startat kan denne lagmedlem inte ersättas av annan spelare. Byte av spelare/par ska snarast
meddelas till tävlingsledningen, dock senast i samband med start i aktuell rond för berörd
spelare/berört lag.

Start med reducerat antal spelare, diskvalifikation
Om ett lag får en spelare eller ett par diskvalificerat i en rond, får denna spelare/lag räkna
denna ronds sämsta resultat, av alla lags resultat, plus tio (10) slag.

Transportmedel
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel annat
än efter tillstånd från tävlingsledningen. Undantag: spelare som kan uppvisa tillstånd från sin
hemmaklubb.

Tävlingsledning
Arrangerade golfklubb utser tävlingsledning (tävlingsledare/domare och funktionärer) som
finns tillgänglig under tävlingen. Protester med anledning av händelser/beslut vid tävlingen
skall omedelbart efter avslutad rond framföras till tävlingsledningen för behandling.

Priser
Prisutdelning bör ske i direkt anslutning till tävlingens avslutning. Minsta antal priser som
delas ut bör vara 3 stycken, till lag 1, 2 och 3, i övrigt rekommenderas följa Spel- och
tävlingshandboken 6.7.2. Specialpriser etc. beslutar arrangörsklubben om. Prisbordets värde
rekommenderas motsvara minst 2/3 av anmälningsavgiften.

Restaurang och servering
Restaurangen, alternativ servering, ska vara öppen i god tid före första start. Det
rekommenderas en (1) timme före första start och gärna en timme efter det att ronden är
avslutad. Under dag 1 rekommenderas att lunchen är så pass förberedd att onödig väntan inte
uppstår.
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Arrangörens ansvar
Arrangerande klubb ansvarar för all information angående tävlingen och bjuder in alla
distriktets klubbar. Inbjudan utsänds till distriktets klubbar c:a tio veckor före tävlingen, samt
3-4 veckor före tävlingen som påminnelse. Startlistor och resultatlistor publiceras på
www.golf.se/tavla.

Arrangörsersättning
Arrangörsklubbens ersättning för att arrangera tävlingen är 5 000: - kr (som beslutas av
distriktsstyrelsen). Arrangörersättningen tillfaller arrangörsklubben för att bidra till kostnader
för funktionärer och andra administrativa kostnader, samt eventuellt priser.
Arrangörersättningen faktureras Jämtland-Härjedalens Golf distriktsförbund efter genomförd
tävling.

Övrigt
Arrangerande klubb kan med fördel hjälpa till med rekommendationer om boende och
eventuella tillgängliga golfpaket.
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