
Datum: 2015-09-09 

Statuter för Viking Senior Cup 

Cupen är en sedan 2005 årligen en återkommande tävling mellan de fyra grannklubbarna KKGK, 

STGK, GGCC och TJGK (som f r o m 2013 ersatte ITGK efter dess upplösning samma år.) 

Tävlingen arrangeras i turordning av klubbarna var sitt år och fr o m 2013 i följande ordning; 

• STGK – TJGK – GGCC – KKGK. 

Matchspel med handicap.  

Spelform: 

• Foursome. Sidan erhåller ett gemensamt spelhandicap lika med spelarnas 

genomsnittliga spelhandicap. Skillnaden mellan parens gemensamma spelhandicap 

avrundas till närmast högre heltal.  

• Fyrboll. Spelarna får tillgodoräkna sig 90% av sina spelhandicap. Därefter sker 

avrundning till närmaste heltal. De tre spelarna med högst spelhandicap erhåller (slag 

motsvarande) skillnaden till den spelare som har lägst spelhandicap. Spelaren med lägst 

spelhandicap spelar därefter med 0 erhållna slag.  

• Singel. Spelaren med den högre spelhandicapen erhåller hela skillnaden mellan de båda 

spelarnas spelhandicap. Spelaren med den lägre spelhandicapen spelar därefter med 0 

erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index på hålen i stigande följd.  

Varje klubb representeras av 15 spelare varav minst 3 skall vara damer. Spelarna fördelas enligt 

följande: 3 sidor à 2 spelare spelar Foursome, 3 sidor à 2 spelare spelar Fyrboll och 3 spelare 

spelar Singel.  

Poängberäkning: Vinst av match ger 1 poäng. Delning efter 18 spelade hål ger 0,5 poäng.  

Särspel: Vid lika mellan två eller flera klubbar efter det avslutande singelspelet sker avgörandet 

genom att: 

• Vid 2 klubbar möts ett lag från vardera klubben på i förhand bestämda hål till endera 

sidan vinner ett hål. Spelformen är Foursome/match/scratch. 

• Vid 3 klubbar, sudden death singel/scratch.  

• Vid 4 klubbar lottas till 2 semifinaler som var för sig avgörs när endera sida i respektive 

semifinal vunnit ett hål. De två segrarna spelar sedan final som avgörs när endera sidan 

vunnit ett hål. Spelformen är i såväl semifinal som final Foursome/match/scratch. 

Berörda klubbars lagansvariga äger rätt att formera ett nytt par till särspelet bland de spelare 

som deltagit i den pågående tävlingen.  

Seedning: Respektive klubbs lagdelning seedar vid anmälan sina sidor/singelspelare inom varje 

spelsätt, där sidan/spelaren med lägst spelhandicap seedas som 1 o.s.v. 

Ålderskategorier: Damer 55+ och Herrar 60+ (d.v.s. det år man fyller 55 resp. 60 oavsett när på 

året födelsedagen inträffar).  

Högsta tillåtna exakta handicap är 27. Spelare med högre exakt handicap får deltaga, men inte 

tillgodoräkna sig mer än det högsta tillåtna exakta handicapet.  

Samtliga deltagare spelar från röd tee. Båda könen kan ingå i lagens sidor.  

Greenfee & Startavgift:  Skall vara lägsta möjliga - aktuella avgifter fastställs årligen av 

värdklubben och marknadsanpassas m h t kostnadsläget på resp. klubb. 2015 års avgifter var 

150:-/pers varav 35:- till kaffe & fralla vid samlingen samt övriga 115:- som greenfee till 

klubben. 

Laguppställning: Arrangerande klubb tillhanda 5 dagar före tävlingen. Vid reservinträde 

fördelar respektive lagansvarig sina spelare så, inom respektive spelsätt, att 

sidorna/singelspelarna med lägsta handicap fortfarande har seedning 1 o.s.v. 

Ansvarig tävlingsledare är högsta instans vid frågor rörande tävlingens genomförande och 

regeltolkningar.  

Vandringspris har införskaffats av Kungälv Kode GK. 


