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Uppdragsbeskrivning Seriespelskommitté 

Uppdragsbeskrivning och ansvar 
Kommitténs uppdrag är att stödja och leda seriespelsverksamheten. Det innebär att skapa 
förutsättningar för att verksamheten ska nå de uppsatta målen. 
Kommitténs ansvar är att, upptill ovanstående, se till att verksamheten lever upp till den värdegrund 
som finns beskriven i verksamhetsplanen. Respekt, glädje, engagemang, ansvar och nytänk/mod ska 
alltid vara centrala oavsett vilken roll man har inom seriespelsverksamheten.  

Syfte 
Syftet med kommittén är att utveckla en öppen och välkomnande kultur för de som vill vara 
delaktiga i seriespel i Varbergs Golfklubb.  
Syftet med seriespelet är att stimulera damer och herrar inom olika ålderskategorier att träna och 
tävla tillsammans.  

Mål 
• Klubben ska i samtliga matcher representeras av ett fullständigt lag 
• Öka antalet damlag i seriespel 
• Öka antalet seriespelare som deltar i KM 

Kommitténs egna kompletterande mål sätts av kommittén vid första mötet. 

Befogenheter 
Kommunikation sker enligt följande och är dubbelriktad. 
Styrelse – Klubbchef – Kommitté – Lagkapten – Spelare  
 

• Styrelsen ansvar för strategiska frågor kopplade till seriespelsverksamheten 
• Klubbchef ansvarar för de operativa frågorna kopplade till seriespelsverksamheten 
• Kommittén samlar ihop och hanterar de frågor som hör ihop med seriespelsverksamheten: 

o Anmälan av samtliga lag till seriespel arrangerade av HGDF 
o Anmälan av lag till seriespel arrangerade av SGF 
o Utse lagkaptener till respektive lag 
o Inbjudan till medlemmar att delta enligt klubbens riktlinjer  
o Informationsflöde till kansli gällande information på hemsida mm 
o Utse representant som ”matchvärd” vid hemmamatcher 
o Utse 2 (eller fler) administratörer till hemsidan för seriespel. Dessa erhåller 

utbildning för att kunna uppdatera hemsidan.  

Kommittén består av 
Kommittén består av lagkaptenerna för respektive åldersserielag samt representationslag varav en 
utses till sammankallande. Klubbchef och tränare är adjungerade till möten. Kommittén utser sina 
egna efterträdare vilket sker vid höstens säsongsavslutning.  

Ekonomi 
Budget för kommitténs arbete äskas senast i september inför kommande säsong. Önskemål ställs till 
klubbchefen skriftligen och uppdelad på aktuella poster. 
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Bilaga 1: Riktlinjer för lagkapten 

Inbjudan 
• Seriespelsverksamheten ska vara öppen för alla som visar intresse 
• Lagkaptenen bjuder in de 30 spelare som har lägst hcp inom ålderskategorin för ett anmält lag. 

Vid fler lag läggs ytterligare 30 spelare till för varje anmält lag. Ex. H50 har 2 anmälda lag och 
bjuder därmed in 60 spelare.   

• Spelare utanför ovanstående kategori kan anmäla intresse till lagkapten och skall därmed också 
vara aktuella för laguttagning  

Förväntningar på deltagarna från klubben 
• Spelarna uppträder enligt klubbens värdegrund och är alltid en positiv representant för klubben 
• Spelarna prioriterar att delta i Klubbmästerskapen 
• Spelarna är behjälpliga med ideellt arbete såsom funktionärer till tävlingar, golfvärdar mm 

Klubben erbjuder 
• Fritt spel på regionens olika banor i samband med seriespel (gäller ej gf-medlemmar) 
• Subventionerad träning med Pro till de som deltar i minst en omgång 

Lathund för lagkaptener 
Januari 

• Begär ut lista från kansliet för aktuella spelare i åldersklassen t.ex. H50 ålder 50–59 år, D50 ålder 
50–59. Man är alltså D50/H50 från det år man fyller 50. Ta bort passiva medlemmar.  

• Begränsa urvalet enligt ovanstående riktlinjer. Kan vara olika gräns beroende på åldersklass o kön 
• Skicka mejl till aktuella spelare. Beskriv varför de får mejlet, förklara vad Seriespel innebär, antal 

speldagar, träning, uttagning mm. 
Mars (tidigt) 

• Ta bort de som inte svarat och de som tackat nej 
• Skapa en mejlgrupp med de som vill vara med 
• Skicka nytt mejl med mer info om speldatum, spelplatser, träningsgrupper, eventuella 

uttagningstävlingar samt försök få till en uppstartsträff så alla lär känna varandra 
• Var tydlig mot de som är nya och/eller tveksamma. Det är inte ett världsmästerskap! Vi spelar 

utan hcp men det är mer socialt än tävlingsinriktat 
Laguttagning 

• Upp till varje kapten hur man vill lägga upp det beroende på hur många som har visat intresse. 
Uttagningstävlingar, hcp, tidigare resultat från seriespel. Lyssna på vad gruppen vill 

• Spelare från rätt åldersklass har alltid företräde före spelare från högre åldersklass. Vid 
ofullständigt lag kan man dock låna från en högre åldersklass. I övrigt gäller HGDFs 
”Tävlingsbestämmelser för Åldersseriespel”  

• Ta ut laget i god tid  
• Håll koll på sista anmälningsdag. 

 
Efter serieomgång 

• Skriv gärna en enkel rapport från tävlingen och skicka ut till alla spelare och avsluta med datum 
och spelplats för nästa Seriespel 

• Skicka resultat och eventuellt referat till kommitténs hemsideadministratörer 


