
 

Tävlingsvillkor, BDGF H22 
 

1. Spelschema och spelformer 

 

Spelomgång 1 

Fyrboll, slagspel, 4 spelare, 2 par. Varje enskilt resultat räknas dubbelt vid 

resultatsammanställning. 

 

Spelomgång 2 - 3 (DM) 

Singel, slagspel, 4 spelare. Alla resultat räknas. 

 

Spelomgång 4 

Lagmatcher, 4 spelare, matchspel, singel. 

 

2. Lagmatcher i spelomgång 4 

Lagens resultat efter den tredje spelomgången ligger till grund för direkt avgörande 

lagmatcher i den avslutande spelomgången. Resultat i lagmatcher avgör inbördes 

slutplacering mellan de två lag som möts i respektive match. 

 

2a. Division 1 

De två bäst placerade lagen efter spelomgång tre möts i en lagmatch i spelomgång fyra. 

Segrare i denna lagmatch utses till vinnare av BDGF H22 under innevarande säsong. Vid lika 

resultat tilldelas segern till det bäst placerade laget efter spelomgång tre. 

 

De två sämst placerade lagen efter spelomgång tre möts i en lagmatch i spelomgång fyra. 

Förlorare i denna lagmatch flyttas ned till division 2 inför efterföljande säsong. Vid lika 

resultat tilldelas segern till det bäst placerade laget efter spelomgång tre. 

 

2b. Division 2 

De två bäst placerade lagen efter spelomgång tre möts i en lagmatch i spelomgång fyra. 

Segrare i denna lagmatch flyttas upp till division 1 inför efterföljande säsong. Vid lika 

resultat tilldelas segern till det bäst placerade laget efter spelomgång tre. 

 

De två sämst placerade lagen efter spelomgång tre möts i en lagmatch i spelomgång fyra. 

Förlorare i denna lagmatch flyttas ned till division 3 inför efterföljande säsong. Vid lika 

resultat tilldelas segern till det bäst placerade laget efter spelomgång tre. 

 

2c. Division 3 

De två bäst placerade lagen efter spelomgång tre möts i en lagmatch i spelomgång fyra. 

Segrare i denna lagmatch flyttas upp till division 2 inför efterföljande säsong. Vid lika 

resultat tilldelas segern till det bäst placerade laget efter spelomgång tre. 



 

De tredje bäst placerade laget efter spelomgång tre möter det sjätte bäst placerade laget i 

en lagmatch i spelomgång fyra. Förloraren i denna lagmatch flyttas ned till division 4 inför 

efterföljande säsong, vid det fall seriespelet då består av fyra divisioner. Vid lika resultat 

tilldelas segern till det bäst placerade laget efter spelomgång tre. 

 

De fjärde bäst placerade laget efter spelomgång tre möter det femte bäst placerade laget i 

en lagmatch i spelomgång fyra. Förlorare i denna lagmatch flyttas ned till division 4 inför 

efterföljande säsong, vid det fall seriespelet då består av fyra divisioner. Vid lika resultat 

tilldelas segern till det bäst placerade laget efter spelomgång tre. 

 

Vid det fall division 3 består av ojämnt antal lag inför spelomgång fyra används spelformen 

trebollsmatch mellan de tre sämst placerade lagen.  

 

3. Placering efter spelomgång 3 

Placering inom respektive division efter spelomgång 3 rangordnas utifrån minst totalt antal 

slag under spelomgång 1-3. 

 

3a. Särskiljning vid lika resultat efter spelomgång 3 

Om ett eller flera lag har samma resultat efter spelomgång 3 placerar sig det lag bäst vars 

sammanlagda resultat är lägst i spelomgång 3. 

 

Om ett eller flera lag har samma resultat i spelomgång 3 placerar sig det lag bäst vars 

sammanlagda resultat är lägst i spelomgång 2. 

 

Om ett eller flera lag har samma resultat i spelomgång 2-3 placerar sig det lag bäst vars 

sammanlagda resultat är lägst på hål 10 – 18 hål i spelomgång 1. 

 

Om ett eller flera lag har samma resultat i spelomgång 1-3 placerar sig det lag bäst vars 

enskilda spelare har lägst resultat i spelomgång 3/DM. 

 

Om ett eller flera fortsatt inte kan särskiljas vidtas lottning. 

 

 

 

5. Regler för lagmatcher i spelomgång 4 

Varje lagmatch består av fyra singelmatcher. Varje enskild singelmatch spelas över 18 hål 

matchspel scratch. Match som står lika efter 18 spelade hål delas varför inga särspelshål 

vidtas. 

 

Varje enskild singelmatch spelas om en (1) poäng. En vunnen singelmatch innebar ett (1) 

poäng till den vinnande spelarens lag medan en delad singelmatch innebär ett halvt poäng 



 

(0,5) till vardera lagen. Det lag som erhåller flest poäng i de fyra singelmatcherna vinner 

respektive lagmatch. 

 

5a. Särskiljning om båda lagen har lika många poäng i lagmatch 

Vid det fall lagmatch slutar lika tilldelas seger till det lag vars placering var bäst efter 

spelomgång 3. 

 

5b. Spelordning i lagmatch 

 

Boll Match Lag 1 Lag 2 

1 1 Högst hcp Högst hcp 

2 Näst högst hcp Näst högst hcp 

2 3 Näst lägst hcp Näst lägst hcp 

4 Lägst hcp Lägst hcp 

 

Matcher skapas utifrån varje spelares hcp i GIT vid det tillfälle då tävlingsledare lottar 

tävlingen. 

 

5c. Enskild spelare som uteblir till enskild match 

Enskild spelare som uteblir lämnar walk over (wo) i berörd singelmatch. 

 

5c. Lag som uteblir till lagmatch 

Lag som uteblir vid spelomgång fyra flyttas inför efterföljande säsong ned till lägsta division. 

Lag måste påbörja minst två singelmatcher för att få starta i den avslutande spelomgången. 

 

6. Om spelomgång 3 ställs in 

Om spelomgång 3/DM ställs in så utgår lagmatcher/matchspel i spelomgång 4 och ersätts av 

slagspel/DM motsvarande spelomgång 3.  

 

7. Spelordning 

 

7a. Omgång 1-2 

Fri lottning inom respektive division. Lag kan ange önskemål om tidig eller sen start varpå TD 

försöker tillgodose eventuella önskemål i så stor utsträckning som möjligt.  

 

7b. Omgång 3 

Start enligt divisioner i fallande skala samt resultatordning inom respektive division. 

 



 

7c. Omgång 4 

Alla lagmatcher startar i omvänd resultatordning efter spelomgång 3. 

 

8. Tee 

Gul tee eller motsvarande. Spelomgång 3/DM spelas om möjligt från vit tee eller 

motsvarande.  

 

9. Divisionsindelning 2020 

 

Division 1 (4 lag) 

Torreby GK, Lyckorna GK, Sotenäs GK, Dynekilen GK 

 

Division 2 (4 lag) 

Uddevalla GK, Skaftö GK, Forsbacka GK, Strömstad GK 

 

Division 3 (6 lag) 

Dagsholm, Mjölkeröd, Lysekil-Holma, Allmag (ny), Orust GK (ny), Stenungsund GK (ny) 

 

Inför säsongen 2021 inrättas division 4 under förutsättning att antalet anmälda lag medger 

det i enlighet med gällande tävlingsbestämmelser. 

 

10. Priser 

 

10a. Lagpriser vid spelomgång 

Ett (1) pris till spelomgångens vinnande lag i varje division. Inga individuella priser utan 

enbart lagpriser. 

 

10b. Lagpriser för slutställning 

Kvarvarande priser efter spelomgång 1-3 fördelas utifrån slutställning BDGF H22 2020.  

Priser delas ut i varje division. Enbart lagpriser. Inga individuella priser utan enbart lagpriser. 

 

10c. Enskilda priser vid DM 

Medaljer för spelare med placering 1-3. BDGF introduktionskort för efterföljande säsong till 

segrare i individuell klass. 
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