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Bråvikens GK: Matchspel på måndagar för både DAMER och HERRAR 
 

Matchspel måndagar säsongen 2020 
Vi startar säsongen officiellt måndagen den 27/4 (såvida vädret eller banan inte kommer på andra tankar). 
Starten sker kl. 08:00 och startavgiften är 20:- för varje match.  
 

Swish accepteras men vänta helst inte 
att Swishá till starten. Om alla väljer Swish samtidigt blir det rörigt att pricka av betalningarna. 
Ni får mitt Swish-nummer med varje startlista på söndgskvällen. 
Rekommenderar att betala redan på söndagskvällen. Blir det ändring så lovar jag att justera tillbaka. 
 

15:- av avgiften går till finansiering av vinstbordet vid avslutningsdagen den 21/9, och 5:- går till Oldboys 
Trivselkassa.  
För att få sommarfrid gör vi uppehåll i spelet under juli månad den 6/7, 13/7, 20/7 och 27/7. 
Vi spelar sista matchen den 14/9 men har alltså prisutdelning den 23/9 där vi spelar vanlig slaggolf  
och utför en separat tävling runt den. 
 

Totalt utgör det då 17 matchspel men vi räknar slutligen dom 15 bästa matcherna för resp. deltagare. 
 

Några regler för Matchspelet. 
1. Alla är välkomna att delta, både Damer och Herrar. För allas trevnad och planering kräver 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 som Matchspel och aktuellt datum. 
Anmäl er på nätet i första hand 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 vi 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. Slopen gäller och avgör i resp. match hur många slag var och en har i förhållande till motspelaren. 
Herrar som uppnått 70 år får spela från Röd Tee. Enligt rekommendation från tävlingskommittén väljer 
spelaren tee första gången hen deltar och måste då fortsätta kommande matchspel från den tee´n. 
Det går alltså inte längre att "hoppa" mellan gul och röd tee under säsongen. 
 

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 
 

Av alla resultaten av de schemalagda 17 matchspelen under säsongen räknas 15.  
Teoretiskt skulle man kunna få ihop 17x4 plus 8x4 (vinst för 2 dubbel) = 76 poäng. 
Skulle vi få flera med samma resultat är det flest antal vinster som räknas. 
Skiljning vid lika sker med antal vinster, antal delade och antal deltagande.  
Blir det lika efter 17 matcher får 1:a pris delas. 
 

I år är vi två tävlingsledare som alternerar under säsongen. 
Det är Torsten Hjärtström 0705-319042 och Göran Knutsson 0733-565446. 
 

Säsongsavslutning med prisutdelning i vår restaurang på Brå GK den 21/9. 
Efter avslutade tävlingar t.o.m. den 14/9 samlas vi för en avslutningsgolf den 21/9 då vi spelar vanlig slaggolf.  
Därefter samlas vi alla för en gemensam prisutdelning för både Matchspelet och Avslutningstävlingen den 21/9. 
 

Den 10/3 2020 
 

Torsten Hjärtström  / Göran Knutsson 
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