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Matchspelscupen 2022 

Utöver nedanstående Tävlingsvillkor genomförs tävlingen enligt 

Regler för Golfspel                                                                                                                                                

Spel- och tävlingshandboken kap 1–3                                                                                                                

Lokala Regler. 

TÄVLINGSVILLKOR    

DELTAGARE 

Ålder och kön 

Damer och herrar födda 2009 eller tidigare 

Spelarkategorier 

Alla  

Handicap 

Handicapgräns +8,0 – 54,0. Högsta handicap som får räknas är 36,0 (SoT 8.2.4.2) 

Medlemskap 

Spelaren får endast representera sin hemmaklubb och endast delta i ett, dvs ej byta, av klubbens lag.  

ANMÄLAN, RESERVER, ÅTERBUD 

Anmälan 

Anmälan, görs av klubbens TK-ordförande klubbchef eller idrottsansvarig, skall innehålla uppgift om 

klubb, ansvarig lagledares namn, mobil och e-mail och vara insänd via mail till tavling@ggf.nu senast 

söndagen den 24 april 2022.  

Kostnad att anmäla lag uttas ej. Hemmalag bjuder på greenfee, m a o arrangerande lag/klubb har 

icke rätt avkräva gästande lag/klubb någon form av avgift.  

Avanmälan 

Före anmälningstidens utgång > ingen inlottning. 

Överanmälan 

Möjligt att anmäla flera lag per klubb om plats finns (max 32 lag). Ett lag per klubb erhåller i första 

hand plats. ”Först till kvarn” gäller för anmälan av flera lag. 
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Efteranmälan 

Möjlig om det inte kräver förändring i lagd och kommunicerad lottning 

Återbud 

Efter anmälningstidens utgång > förlust av matchen 

TÄVLINGSFORMAT 

Startfält 

Möjligt att anmäla flera lag per klubb om plats finns (max 32 lag). Ett lag per klubb erhåller i första 

hand plats osv. ”Först till kvarn” gäller för anmälan av flera lag.  

Spelform 

Lag från distriktets klubbar inbjuds delta med vardera 8 spelare och genomföra 1 foursome-, 2 singel- 

och 2 fyrbollmatcher vardera över 18 hål med handicap. Fyrboll spelas med reducerat spelhandicap, 

dvs 90 % av antal slag enligt slope. 

Tee 

Herrar: 5400 – 5900 meter                                                                                                                                     

Damer: 4700 – 5200 meter                                                                                                                                         

AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT 

Tävlingar / Matcher 

Hemmalag utses av tävlingsansvarig i första hand enligt äldre ”Davis Cup modell” och i andra hand 

efter tidigare antal arrangemang. Respektive omgång spelas i maj, juni, juli, augusti och september. 

Matcherna skall gå i separata bollar. Matchordning om inte annat överenskommes fs, s1, s2, fb1, fb2.  

Spelordning på första tee lottas inom varje boll. Första singel, s1, spelas mellan de utsedda 

singelspelarna i respektive lag med lägst spelhcp, andra singel, s2, med högst spelhcp. Vid lika 

spelhcp avgörs turordning genom lottning (således gäller inte inbördes exakt hcp). Första 

fyrbollmatch, fb1, spelas mellan de fyrbollpar i respektive lag med lägst sammanlagd spelhcp, andra 

fyrbollmatch, fb2, med högst sammanlagd spelhcp. Vid lika spelhcp avgörs turordning genom lottning 

(således gäller inte inbördes exakt hcp).  

Enstaka match kan bli w.o.  

Enskild match kan sluta delad och ger ½ poäng till vardera. Vinst ger 1 poäng. Vid lika resultat 2½ - 2½ 

i klubbmatchen vinner bortalag! Om båda lagen tillhör samma klubb, skall matchen avgöras med 

extra hål tills en sida vinner ett hål. Start på hål 1 med samma spelare, foursome, som tidigare. 
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ÖVRIGA VILLKOR 

Transporthjälpmedel 

Motoriserat transportmedel får användas endast om intyg från hemmaklubb uppvisas samt om 

banans kondition så tillåter. Hyrbilar i mån av tillgång. 

Lagkapten / coach får ej använda golfbil. 

Plikt för brott mot regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna regel bryts. 

Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 

Inspelsrond 

Fritt inspel tillämpas ej 

PRISER och PRISUTDELNING 

Segrande klubb utses till ”Årets Matchspelsklubb” i distriktet. Pris utdelas vid GGF TK:s höstmöte, dit 

lagledare/coach inbjuds.  

INBJUDAN TILL MATCH 

Hemmalagets ansvarige mejlar inbjudan med kopia till tavling@ggf.nu senast den 6:e och resultat till 

undertecknad med kopia till motståndarna senast matchdagen. Deltagarförteckning, namn och golf-

id meddelas motståndarlag senast dagen före överenskommen matchdag. Laguppställning meddelas 

senast 30 min före första start. Ansvarig lagledare utser fritt oberoende av inbördes exakta hcp, vilka 

av lagmedlemmarna som spelar foursome, singel samt fyrboll.  

RESULTAT 

Resultat mejlas av ansvarig för hemmalag snarast efter genomförd match till tavling@ggf.nu med 

kopia till motståndare. 

Med reservation för eventuella ändringar orsakade av oförutsedda händelser.  
 

Kontakt vid eventuella frågor                                                                                                                                 

Göran Persson, TK-ordförande                                                                                                                   

tavling@ggf.nu                                                                                                                                                         

Mobil 073 561 68 71 

20220303                                                                                                                                                 

Tävlingskommittén                                                                                                                                            

Göteborgs Golfförbund 
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