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Matchspelets start 
I år gör vi en ny och aktivare satsning på Matchspel 

seniorer 55+. Föregående år blev både spännande och 

framgångsrikt med ett stort antal nya spelare anmälda.  

Match är en tävling mellan spelare och motspelare som 

tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet 

på färre antal slag brutto eller netto än motspelaren. Ett 

hål kan vinnas, förloras eller delas. Match kan spelas 

med eller utan handicap.  

I en handicapmatch erhåller spelaren med den högre 

spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda 

sidornas spelhandicap. Sidan med den lägre 

spelhandicapen spelar därefter med 0 erhållna slag. 

Skillnaden i spelhandicapen  fördelas enligt index på 

hålen i stigande följd. 

Din anmälan vill vi ha senast den 10 juni. 

Anmälan 

Din anmälan gör du i klubbens 

reception och där du registreras som 

matchspelare.  
Tävlingen startar den 15 juni med den 

första spelomgången. 
Matchspelet skall vara avslutat före 

den 30 augusti. 
Det är viktigt att du som anmält dig 

har möjlighet att spela under hela 

säsongen, detta eftersom vi har såväl 

vinnare som lucky loser under hela 

matchspelet. 

Anmälningsavgiften 

För att spela Matchspel betalar 

du en anmälnings-avgift om 50 

kr. 
Avgiften går oavkortat till priser 

som vi delar ut till segraren. 
Anmälningsavgiften betalas i 

receptionen då du gör din 

anmälan för matchspel. 

Information 

Jan Grabe 
telefon 070  - 679 95 95 
jan@grabe.se 

Kai Johansson 
070 - 655 29 08 
kai.johansson@yahoo.se 
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Matchspelsregler 
Den spelare som som står överst på listan kontaktar 

motspelaren och föreslår datum och speltillfälle. 

Namn och kontaktadress finns på samtliga spelare som 

deltar i tävlingen. Listan finns i receptionen och vår 

pärm för matchspel.  

När matchen är färdigspelat skall resultatet omgående 

föras in på matchschemat vilket innebär för såväl 

vinnare som förlorare. 

Matchspelet bokas in i receptionen eller på ”Min Golf” 

och skall anmälas som matchspel. 

När det är matchdag skall anmälan göras i receptionen 

på kansliet där även kontroll skall göras vad gäller 

betalningen för matchspelet. 

Det är viktigt att du efter matchen fyller i och 

uppdaterar ert resultat på spelplanen på anslagstavlan i 

klubbhuset. Lycka till! 

Allmänna regler 

Vid matchtillfället gäller 

fullt handicap. Det vill säga 

att spelare med högre 

handicap får tillgodogöra sig 

hela skillnaden mellan 

spelarnas erhållna slag. 

Dessa slag tas ut efter banans 

indikering som finns på 

scorekortet. Exempel, om 

skillnaden är tre slag mellan 

spelarna har således spelaren 

med högre handicap ett slag 

extra på vart och ett av 

banans tre svåraste hål. 

Vid lika resultat efter 18 hål, 

fortsätter matchen direkt till 

matchen är över. 

Vinnaren av matchen bokför 

resultatet på matchtavlan i 

klubbhuset.  

Walk over 

Om en motståndare uteblir 

från avtalat tid gäller walk-

over, vilket innebär att den 

som inte infinner sig för 

spel, förlorar matchen. 

Final och prisutdelning 

Vinnaren av 2019 års 

Matchspel kommer att koras 

och firas i samband med 

Seniorkommitténs sista 

tävling onsdagen den 20 

september . 


