
Uppdaterad 180210 

 

Bråvikens GK: Matchspel på måndagar för både DAMER och HERRAR 
 
Måndagsgolf med Matchspel och Tourspel 2018 
Vi startar säsongen officiellt måndagen den 23/4 (såvida vädret inte kommer på andra tankar). 
Starten sker kl. 08:00 och startavgiften är 20:- för varje match. 15:- av avgiften går till vinstpotten 
vid avslutningsdagen den 24/9, och 5:- går till Oldboys Trivselkassa som drivs av Anders Lindström. 
För att få sommarfrid gör vi uppehåll i spelet under juli månad den 2/7, 9/7, 16/7, 23/7 och 30/7. 
Vi spelar sista matchen den 17/9 men har alltså prisutdelning den 24/9. Detta även för att få tid till eventuellt särspel 
för dom som ligger lika på listan. Samtidigt intar vi då en egenfinansierad, lunch i vår restaurang på Manheim. 
 
En gång i månaden åker vi till andra banor och spelar vår s.k. Tourspel där 3 st banor är inplanerade.  
Då spelar vi vanlig slaggolf och matchspelet den veckanär då inställt på Bråvikens GK. 

 
Några regler för Matchspelet. 
1. Alla är välkomna att delta, både Damer och Herrar. För allas trevnad och planering föredrar vi att anmälan 
sker på Min Golf´s hemsida senast söndagen kl. 15:00. precis som vanligt.  
Matchspelet kommer att finnas där under upplagda tävlingar. 
Men försök anmäla er på nätet för där kan vi ju se hur intresset ser ut om t.ex. vädret inte är det bästa. 
Då spar vi ju alla både bensin och tid om spelet uteblir p.g.a. dålig anslutning. 
Dessutom får jag en chans att para ihop spelare i förtid. Kansliet gör ingen planering med detta. 
2. Om någon kommer oanmäld försöker vi naturligtvis para ihop till en lämplig motspelare. 
Det kan innebära att man måste spela mot flera vilket innebär att ytterligare startavgift måste erläggas. 
Det innebär troligen också att dessa bollar får gå ut bland de sista. 
3. Sloopen gäller och avgör i resp. match hur många slag var och en har i förhållande till motspelaren. 
Herrar som uppnått åldern för att få spela från Röd Tee är fria att välja Röd eller Gul Tee med Sloopen som 
rättesnöre och överenskommelse mellan deltagarna i resp. match. 
4. I Matchspelet får man spela mot en lottad motspelare. Dock får man totalt spela max 2 s.k. dubbelmatcher 
beroende på att spänningen i listan annars skulle kunna förverkas tidigt på säsongen. 
Det är alltså ok att spela mot flera motståndare på samma tävling varvid poängen sammanräknas för speldagen. 
(Startavgiften ökas då enl. ovan). 
5. Resultatet av varje Matchspel redovisas i en tabell som översändes till alla som anmäler sin mailadress till mig  
på torsten.hjartstrom@telia.com 
6. Poängen som utdelas är följande: 
Vunnen match - 4 poäng 
Oavgjord match - 2,5 poäng 
Förlorad match / deltagande -1 poäng 
 
Alla resultaten av de schemalagda 15 under säsongen räknas. Då kan man alltså som bäst få 60 poäng. 
Skulle vi få flera med samma resultat är det flest antal vinster som räknas. 
Vid eventuellt frånfall av officiell tävlingsledare utses en tillfällig tävlingsledare som tar ansvar för inlämnade resultat 
och vilka som deltagit. Det intressanta är vem som spelat mot vem och vem som vann matchen eller om ni delade. 

 
Tourspelet spelas på 3 andra banor  
En gång i månaden åker vi till andra banor och spelar vår s.k. Tourspel. 
Då spelar vi vanlig slaggolf och matchspelet den veckan är då inställt på Bråvikens GK. 
Starten planeras ske runt 08:30 (anslås i god tid till anmälan inför varje tourspel). 
Startavgiften är 30:- (20:-går till vinstpotten, 10:- går till 4 priser vid avslutet.  
Ur vinstkassan dras också kostnad för gravering av vandringspris (c:a 100;-). 
Resorna till dessa banor självbekostas och samåkning försöker vi organisera så gott det går. 
I år spelar vi på våra samarbetsbanor med gratis spel och utbyte med Brå GK. 
Vi brukar försöka göra ett bra pris för kaffe+macka och lunch, men deltagande i mat är inget krav. 
Inför spelet på dessa banor anslås en anmälningslista på anslagstavlan på Brå GK. 
Anmälan kan också ske på min mailadress: 
För att kunna hantera en trovärdig bokning med dessa klubbar kommer jag att boka 7 starttider á 4 i varje boll  
där det eventullt går att klämma in ytterligare en 4-boll. Här gäller alltså först till kvarn. 
Vinnaren vid Tourspelet får 12 poäng, 2:an får 10 poäng, 3:an 9 poäng o.s.v.  
Resultatet redovisas på en egen lista och utsändes enl. samma adress som ovan. 
Efter avslutat tävling för dagen sker gemensam prisutdelning. 
Fördelning av speldagens startavgift 20:- blir 1:a 50%, 2:a 30%, 3:a 20%. 
Slutlig prisutdelning till årets Tourmästare sker samtidigt med Matchspelet den 26/9 då 10:- av den sparade 
startavgiften går till 3 priser som utdelas vid säsongsavslutningen. 
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I år har följande banor valts: 
Tisdagen den 29/5 på Finspångs GK 
Torsdagen den 28/6 på Jönåkers GK 
Fredagen den 31/8 på Finspångs GK 
Ev. förändringar kan ske beroende på bokningsläget. 

 
Säsongsavslutning med prisutdelning i vår restaurang på Brå GK den 24/9. 
Efter avslutade tävlingar t.o.m. den 17/9 samlas vi för en avslutningsgolf den 24/9 då vi spelar vanlig slaggolf.  
Därefter samlas vi alla för en gemensam prisutdelning för båda tävlingsformerna och tävlingen den 24/9. 
 
Prisfördelning av Matchspelets insamlade startavgift: 1:a 35 %, 2:a 20 %, 3:a 10%, 4-10 pris vardera 5%. 
Ett vandringspris utdelas till årets vinnare.  
Ur vinstkassan dras också kostnad för gravering av vandringspris (c:a 100;-). 
 
Prisfördelning av Måndagstourens insamlade del i startavgift (10:-) : 1:a 50 %, 2:a 25 %, 3:a 15 %, 4:e 10 %. 
Ett vandringspris utdelas till årets vinnare.  
Ur vinstkassan dras också kostnad för gravering av vandringspris (c:a 100;-). 
 
Den 10/2 2018 
 
Torsten Hjärtström 
torsten.hjartstrom@telia.com 
0705-319042 

 

mailto:torsten.hjartstrom@telia.com

