
Version 2022-01-25 

 

Täby GK:s deltagande i det seniora spelet anordnat av Stockholms Golfförbund (SGDF) 

Syfte 

Styrelsen för Täby GK uppmuntrar till deltagande i seriespel anordnade av SGDF. Seriespelet leder 
både till klubbsammahållning samt uppmuntran till att tävla som styrelsen eftersträvar. Av denna 
anledning tillhandahåller klubben tider avsatta för seriespelet, betalning av anmälningsavgiften till 
SGDF, viss hjälp med administration kring tävlingsanmälan samt vid tävlingstillfällena.  

Alla övriga eventuella kostnader förknippade med deltagande står den enskilde spelaren för.   

Grunder för Täby GK:s medlemmars deltagande gäller SGDF:s Tävlingsmanual samt detta dokument. 

Vid frågor kring SGDF:s regler hänvisas till SGDF och vid frågor kring detta dokument hänvisas till 
respektive lagledare och i sista hand receptionen@tabygk.se.  

Senaste versionen av detta dokument finns anslaget på 
http://www.tabygk.se/se/medlemsinformation/tavlingar/seriespel  

tillsammans med namn på kaptenerna för respektive ålderskategori.  

 

 

Lagledaruttagning 

Till varje ålderskategori, män och kvinnor, utses 1 ordinarie kapten som skall tillhöra samma 
ålderskategori som denne ansvarar för. Kaptenen ansvarar inför varje säsong att inkomna med antal 
lag till den av klubben samordnande funktion, samt att därefter anmäla sitt/sina lag till SGDF, 
Anmälan sker normalt innan de 15e februari via SGDF:s hemsida. Länk längst ner i detta dokument. 
När bekräftelse erhålls på att laget är anmält och ingår i ett av SGDF fastställt spelschema så 
ansvarar ordinarie kapten för att säkerställa att Täbys reception bokar speltid för hemmamatchens 
speldatum.   

Om kaptenen själv så önskar kan vicekapten(-er) utses. Beroende på behoven kan vicekaptener(-na) 
antingen vara behjälplig med lag 1 och/eller helt eller delvis ansvara för eventuella ytterligare lag 
inom ålderskategorin. Vicekaptenens enda formella ansvar är vid ersättande av ordinarie kapten 
samt på plats som utsedd kapten för utsett lag vid enskilt speltillfälle.  Kaptenen måste inte själv vara 
tillgänglig för spel men om så sker deltaga på samma villkor som övriga spelare. 

Kaptener skall alltid utgå samt hänvisa till detta dokument samt SGDF:s regelverk vid frågor kring 
spel och deltagande i seriespelet.       

Laguttagningar när, hur och vilka 

Täby Gk rekommenderar att all kommunikation under hela säsongen med spelarna inom respektive 
ålderskategori sker via en dedikerad Whatsapp-grupp  med ordinarie kapten som 
administratör. Rekommenderat namn på denna grupp för t.ex. år 2022 är TäbyGK_D50_2022. Detta 
gör det lätt att sprida information, all laguttagning transparent samt vid avhopp och fastställt 
reservinträde snabbar på och förenklar den processen med mera. Inom respektive ålderskategori 
skall ett fastställt antal dagar innan respektive spelomgång varje lag fastställas samt reserver utses. 
Denna princip skall kommuniceras inom respektive ålderskategori. Denna fastställda dag* utgör 
grunden för det hcp som ligger till grund för uttagningen till de olika lagen. 



Version 2022-01-25 

 

Reservinträdet, då ålderskategorin har fler än 1 lag, skall vara att 1a-laget alltid skall bestå av 
spelarna med lägst HCP och att 1e-reservens hcp avgör i vilket lag reserven inträder. Detta kan 
innebära spelare med lägst hcp i 2a-laget ersätter spelare som frånträder i 1a-laget och reserven 
ersätter i 2a-laget.   

I det fall fler än 1 lag anmälts inom respektive ålderskategori skall sista-laget, dvs lag 2 av 2, lag 3 av 
3 osv, tas ut enligt principen; 2 bästa i laget baserat på hcp och de 2 med högre hcp baseras på ett så 
kallat kaptenens-val. Kaptenens val skall baseras på att välja spelare baserat på deras långsiktiga 
tillgänglighet för spel, framtida potential att ta plats på egna meriter och som bejakar Täby GK som 
en klubb man vill tillhöra. Kaptenerna skall alltid sträva efter att ta ut spelare inom den aktuella 
ålderskategorin men kan i nödfall tillfråga spelare från äldre kategorier. Om spelare från äldre 
ålderskategori tas ut skall dem alltid vara reserv i första hand och alltid, oavsett hcp, spela i sista-
laget.  

Antal lag 

Att Täby GK aldrig skall lämna walkover är en mycket viktig ambition för alla kaptener. Därför måste 
ordinarie kapten säkerställa att man antingen med stor säkerhet har det antalet spelare som behövs 
för att spela med fullt antal konkurrenskraftiga spelare. En riktlinje är att den potentiella basen för 
laguttagning, enligt medlemsmatrikeln i januari, består av minst det dubbla antalet spelare, med 
tillräckligt bra hcp för att kunna tävla, och som är tillgängliga för spel.   

 Klädsel/Uppförande 

När en medlem representerar Täby GK under seriespel så är tävlingsklädseln vit piké med aktuell  

Täbylogga och med mörk kjol alternativt mörka byxor.  

En medlem som representerar Täby GK ska alltid företräda, uppträda och representera på ett 
positivt och korrekt sätt och vara ett föredöme för klubben.   

 

Övriga aktiviteter 

Alla som är med i en WhatsApp-grupp kan också bli inbjudna till gemensamma aktiviteter som 
enskilda träningar med sin ålderskategori eller större aktiviteter tillsammans med alla 
ålderskategorier.   

 

https://sgdf.se/for-seniorspelare/tavling/  

Vad händer när under året: 

 Januari, alla kaptenerna samlas och diskuterar kommande säsong 
 Information till nuvarande och nya medlemmar i Täby GK och/eller nya i årskullen 

informeras/tillfrågas av respektive kapten för att utröna underlag för antal lag som kan 
anmälas för årets seriespel 

 15e februari, anmäls Täbys alla seniorlag till SGDF av Senioransvarig (enligt 2022 års 
instruktion fr SGDF) 

 Mars kommer besked fr SGDF om datum o plats för seriespelen. Kaptenerna säkerställer att 
kansliet Täby Gk reserverar plats i Git för sina lags hemmamatcher. Kaptener meddelar 



Version 2022-01-25 

 

datum o plats för sina respektive spelare. Detta ökar möjligheten för sina spelare att göra 
plats i sin kalender för deltagande i serielagen. 

 Oktober, avslutningsmöte med alla kaptener om säsongen som gått samt ev. önskemål om 
förändringar till SGDF. 

 

 


