
Sid 1(3) 

 

 TURF LAGTÄVLING   

  

 

Huvudarrangör  

• En Turfförening ska stå som 
"huvudarrangör". 

 

• Huvudarrangören bestämmer 
omfattning för lagtävlingen, 
exempelvis alla regioner globalt, alla 
regioner i Sverige enbart, alla städer 
i Halland etc. "Lag" behöver inte 
vara liktydigt med region. 

 

• Huvudarrangören bestämmer vilken 
spelmodell som ska användas och 
om eventuella avvikelser skall göras 
från spelmodellen samt säkerställer 
att spelmodell och ev. avvikelser 
publiceras offentligt. 

 

• Huvudarrangören riktar inbjudan 
senast tre månader före tänkt 
tävlingsomgång. 

 

• Huvudarrangören säkerställer 
publikt och löpande resultatstöd för 
tävlingen (turfportalen eller 
liknande). 

 

• Huvudarrangören sätter upp forum 
där alla lagkaptener kan 
kommunicera privat (Facebook 
och/eller Hangouts). 

 

• Huvudarrangören säkerställer att 
eventuella tvister löses via 
lagkaptensforumet. 

Deltagande lag  

• Skall ha en lagkapten. 
Lagkaptenen representerar laget i 
alla sammanhang inklusive tvister 
och åtar sig att rekrytera 
medlemmar och genomföra de 
obligatoriska moment under 
tävlingen som bestäms av 
spelmodellen.  

 

• Lagkaptensrollen kan delas av 
flera personer men en ska vara 
den primära kontaktpersonen. 

 

• Skall rikta inbjudan till alla turfare 
som omfattas av lagets gränser. 
Ingen turfare som omfattas får 
nekas deltagande och alla skall 
bjudas in. 
Laget får inte "handplockas". 

 

• Inbjudan ska riktas via alla 
tillgängliga medier: Turfchatt, 
facebook, forum, lokala 
föreningssajter etc. 

 

• Säkerställer att alla deltagare är 
insatta i och förstår spelmodellen. 

 

• Måste uppnå den mängd 
deltagare som bestäms av 
spelmodellen. Mindre geografiska 
områden kan gå ihop och bilda ett 
större lag för att uppnå detta. 

 

• Såvida inte annat anges av 
arrangör eller spelmodell fryses 
laget vid omgångens start.  

Generella premisser för lagtävlingar  

© Sleuer Kingh i samarbete med  
lagledare från tidigare lagkamper 
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 LAGKAMP 2017 
 

 

• Lagkamp 2017  pågår i fyra veckor. 

Kampen pågår hela spelomgång #87. 
Startar söndag 3 september kl 12:00. 

Slutar söndag 1 oktober kl 12:00. 
 
 

• Sex  lag  deltar   
I bokstavsordning: 

 

Skåne  

Lagnamn: Snapphanarna 
Lagledare: Sylvia (SYLVIA),  
Klas(U-V) 
 

Stockholm  

Lagnamn: Stockholm Slayers 
Lagledare: Jeanette (N@a),  
Cecilia (CEKT), Lars (LBz) 

 
Värmland  

Lagnamn: Turfing Wolves 
Lagledare: Jonas (PuBBeN),  
Erik (Muttiputt) 

 

Västmanland   

Lagnamn: Hunting Deer 
Lagledare: Magnus (SunYour), 
Jonas (jonac) 

 

Västra Götaland  

Lagnamn: Västgötarna 
Lagledare: Jim (JKJE), 
Per (HappyF) 

 

Åland  

Lagnamn: Åland Region Fighters  
Lagledare: Niklas (mooler) 

 

• Avgörs  i  två  Turfdi sc ip l iner  

 

 Högst genomsnittlig poäng  

 Flest genomsnitt tagna zoner 

 

 
 

•  Avgörs  i  fem event  
 

  Fyra  Veckoevent  

  Ett  Omgångs event    

 

De fyra veckoeventen  

 Startar söndag kl 12:00, 
den 3, 10, 17 och 24 september. 

 Är separata deltävlingar, dvs 
räkneverket nollställs varje söndag. 

 Genomsnittlig poäng och flest 
genomsnitt tagna zoner räknas isolerat 
för varje veckoevent. 

 

Omgångseventet 
 Startar söndag 3 sep kl 12:00  

 Slutar söndag 1 okt kl 12:00 

 Genomsnittlig poäng och flest 
genomsnitt tagna zoner summeras över 
alla fyra kampveckor. 

 
 
  

Regler & Spelupplägg 

Godkända i Lagforum  
2017-09-04   /N@a 
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• Högst  Eventpoäng v inner  
 
Vinstpoäng 
 
Lagen vinner poäng efter placering i var 
och en av det två disciplinerna och vid 
varje avslutat event: 

Placering 1 6 poäng  
Placering 2 5 poäng 
Placering 3 4 poäng 
Placering 4 3 poäng 
Placering 5 2 poäng 
Placering 6 1 poäng 

 
 

Bäst möjliga poäng efter varje avslutat 
event är 12 poäng  
(6 poäng för plats 1 i båda grenarna) 
 
Sämsta möjliga poäng efter varje 
avslutat event är 2 poäng 
(1 poäng för plats 6 i båda grenarna) 

 
 
Eventpoäng  
 

Det lag som vunnit flest poäng 
sammanlagt i alla fem eventen har 
högst Eventpoäng och vinner kampen.  

 
 

Bäst möjliga Eventpoäng är 60  
(12 poäng i samtliga 5 event) 
 
Sämst möjliga Eventpoäng är 10  
(2 poäng i samtliga 5 event) 
 
Högst genomsnittlig poäng avgör till 
fördel om två eller flera lag har vunnit 
lika många Eventpoäng.  
 

 
 

• Stäl ln ingen  i  kampen  
 
Turfportalen 

Fliken ”Lagkamp 2017” på 
Turfportalen.se ger tävlingens ställning 
och resultat. 

Kolumner visar bl.a. lagens 

 Genomsnittliga poäng 

 Genomsnitt tagna zoner 

 

Tilläggsrutor visar bl.a. 

 Poängställning 

 

Från Turfportalens ställningsresultat 
avgörs varje event och Lagkamp 2017. 
 
Länk till tävlingsfliken på Turfportalen 

https://turfportalen.se/lagkamp2017 

 
 
 
 

• Laguppstäl ln ing  
 
Varje lagledare ansvarar för att laget 
med alla spelare finns och är synligt på 
Turfportalen.se före kl. 11:50 söndagen 
den 3 september.  
 
Turfportalen fryser lagen så som de 
ligger kl 11:50 söndag 3 september. 
 
De frysta laguppställningarna gäller 
genom hela Lagkamp 2017. 
 

  

https://turfportalen.se/lagkamp2017
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En spelare måste höra till lagets region 
vid kampens slut för att spelarens 
prestation ska räknas till fjärde veckans 
event och omgångseventet.  
 

Om en spelare inte tillhör regionen 
kl 12:00 söndagen den 1 oktober plockas 
spelarens samtliga poäng bort.  
 
Spelaren kvarstår i laguppställningen 
men bidrar med noll poäng till lagets 
resultat i fjärde veckans event och till 
omgångseventet. 
 
Spelarens resultat i redan avgjorda 
deltävlingar kvarstår. 
 

 
 

 

• Förändr ingar   

Varje lagledare kan ta till beslut i 
lagforum att förändra laguppställningen.  

 

Enda utgångspunkt och giltigt skäl för 
att förändra laguppställningen är att en 
eller flera spelare i det egna laget 
erövrat mindre än sammanlagt:  

 

 10.000 poäng  

efter två tävlingsveckor 

och/eller 

 15.000 poäng  
efter tre tävlingsveckor 

 
 

Varje föreslagen förändring flaggas i 
lagforum vid starten för ett nytt 
veckoevent, dvs senast söndag kl 12:00 i 
aktuell tävlingsvecka:  

 Söndagen den 17  september   
Andra tävlingsveckan (10.000) 
 

 Söndagen den 24  september   
Tredje tävlingsveckan (15.000) 
 

Resultatet från en spelare som utgår från 
laguppställningen kvarstår i de redan 
avgjorda deltävlingarna men påverkar 
inte därpå följande event. 

 
Dessa poänggränser är enda giltiga skäl 
för att ändra i laguppställningen.  

 

Varken sjukdom/skada eller 
trasig/krånglande utrustning medger att 
en spelare räknas bort. 
 

Nya spelar får INTE läggas till i laget 
efter söndag 3 september kl 11:50. 

 
Linus Odenring ansvar för Turfportalen. 
Linus fryser laguppställningarna före 
tävlingsstart och administrerar på 
uppdrag av lagforum beslutade 
förändringar.  

 
 

• Tvist  

Alla beslut tas i lagledarforum.  
I händelse av tvist vänder man sig hit. 

Lagledarforum är en upprättad 
chattråd på Facebook-Messenger. Här 
finns alla lag representerade av en eller 
flera lagledare. 

 


