
 

Matchspelsregler 2020 

Årets Matchspel för seniorer inleds med spel från ve 21 och det namn som står 
överst på matchen är ansvarig för att matchdatum bestäms så fort som möjligt 
gällande första omgången. Matcherna i första omgången skall vara färdigspelade 
senast det slutdatum för omgången som är angivit på spelschemat i annat fall kan 
spelarna diskvalificeras från fortsatt spel. 

Efter avslutad match i första omgången: 

* Resultatet skrivs upp på matchschemat på seniorerna anslagstavla  samt 
mailas till Björn Carlsson som antecknar resultatet på matchschemat på hemsidan. 
 
Det är den som vunnit en match, som är ansvarig för att kontakta nästa motspelare 
för att komma överens om när nästa omgång skall spelas.  
 
Efter avslutad match, skrivs resultatet upp på matchtavlan (seniorernas anslagstavla 
på klubben). Den som står överst på matchtavlan är ansvarig för att kontakta 
motspelaren för att komma överens, när nästa omgång skall spelas.  
Datum, då nästa omgång skall ha spelats, anges på matchschemat. Om resultatet för 
en match inte är klart senast angivet datum, diskvalificeras spelarna för fortsatt spel. 
Tävlingsledarna kan i speciella fall göra undantag från denna regel. 
 

Allmänt om Matchspel 
I denna spelform spelas match över 18 hål i enlighet med regler för Matchspel. 
Notera att brott mot en regel i Matchspel oftast innebär förlust av hålet, såvida inte 
reglerna föreskriver annat.  (I slagspel ger ju regelbrott pliktslag.) 
Matchspel räknas inte som hcp-rond. Fullt spelhandicap gäller och spelaren med det 
högre handicapet får tillgodoräkna sig hela skillnaden mellan spelarnas erhållna slag. 
Dessa tas ut efter banans indexering som finns på scorekortet. 

Exempel: Om skillnaden mellan spelarna är tre slag. 
Spelaren med det högre hcp har 1 slag extra på vart och ett av banans 3 svåraste 
hål (index 1, 2 och 3). 
 
I Matchspel går spelet ut på att vinna hål. Ett hål delas om båda sidor hålar ut på 
samma antal nettoslag. Ett hål vinns av den som hålar ut på lägst antal nettoslag. 
Har spelare A vunnit två hål, står det 2 upp till spelare A. Om spelare B vinner tredje 
hålet, reduceras resultatet till 1 upp i matchen till spelare A. 
 
En match är vunnen när den ena sidan leder med fler hål än det antal hål som 
återstår att spela. Om resultatet är lika efter 18 hål, fortsätter spelet på hål 1,2 osv., 
tills någon vinner ett hål. Vinstresultatet skrivs t.ex. 3/2, vilket betyder att vinnaren är 
3 upp med 2 hål kvar att spela. 
 
I Matchspel kan man skänka puttar, skänka slag, skänka hål, skänka match.  
En skänkning kan inte avböjas, eller tas tillbaka. Läs mer i regelhandboken. 

Kostnaden för deltagande är 50 Kr. (Betalas en gång) 



Anmälan till matchspel 2020 skall vara gjord till senast 

4 maj. 

 

Ansvarig tävlingsledare: Björn Carlsson, email: bjcarlsson@bredband.net  
mobil: 073-351 44 45 och Lennart Karlström: lklennartkarlstrom@gmail.com 

 

Seniorkommittén 2020-02 
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