
4-boll,matchspel (bäst-boll) 2-manna lag 
 
 

Välkommen att anmäla dig till Bråvikens matchspelsserie. 

• Tävlingen är öppen för medlemmar i Bråviken. Både herrar och damer kan bilda par, även 

mix. Matcherna spelas över 9 hål.  

• Hcp begränsning: Båda spelarna ska ha hcp 36 eller lägre. 

• Anmälningsavgift är 100 kr per person. Skall betalas till klubbens kansli före första match 

spelas. Priser går till de två bästa lagen.  

• Start är 1 maj. Planera och boka med era motståndare så att ni hinner spela alla matcher före 

utsatt tid.  

 

Först spelas gruppspel under tiden 1 maj – 30 juni, där alla möter alla. Man möter varandra i gruppen 

1 gång.  

Vinst ger 2 poäng, oavgjort ger 1 poäng (vi spelar ej särspel i gruppspelet). 

Resultat efter varje match skrivs in på anslag i Greefee-huset utanför shopen direkt efter avgjord 

match.  

 

Det lag som i varje grupp fått mest poäng går vidare till finalspel (Kvartsfinal, semifinal och final). 

I finalspelet går vinnande lag per match vidare till nästa omgång, förlorande lag åker ur och har spelat 

färdigt. Matchen kan ej delas i finalspelet utan går vidare med ”sudden death”. Finalspelet avgörs 

under juli och augusti.  

Finalspelet spelas också över 9 hål. 

 

Då vi spelar med hcp går det till så här för att räkna ut hur många slag spelarna får: 

 

4-boll, Match (bäst boll): Två spelare bildar sida. Det bästa av bägge spelarnas resultat på varje hål är 

sidans resultat på hålet. (Om en spelare från det ena laget har lägre nettoscore än bägge 

motspelarna, vinns hålet av spelarens lag). 

  

Hcp: Vardera spelare får tillgodoräkna sig 90% av sin spelhandicap (erhållna slag efter slopen).  

Avrundning till närmaste heltal (uppåt vid 0.5, 1.5, 2.5 osv). De tre spelarna med högst reducerat 

spelhandicap får i matchen slag motsvarande skillnaden till den spelaren som har lägst spelhandicap. 

Spelaren med lägst reducerad spelhandicap spelar med 0 i spelhandicap. 



4-boll,matchspel (bäst-boll) 2-manna lag 
 

 
Observera att vi spelar 9 hål. Då minskas erhållna slag med 50%, avrundat uppåt till heltal. Ex. 3 blir 

1.5 ger 2 slag. 7 blir 3,5 ger 4 slag. 11 blir 5,5 ger 6 slag.  

De erhållna extra slagen för varje spelare i matchen tages ut med början på hål med index 1. Vi 

hänvisar samtidigt till SGF:s Spel- och Tävlingshandbok. 

 

I huset utanför shopen (Greefee-boden) kommer det finnas ett anslag där resultaten skall föras in 

direkt efter varje match.  

Lottad gruppindelning kommer också att anslås på vår hemsida under fliken Tävling.  

Sista anmälningsdag: 24 april. Anmälan görs på Golf.se -> Mina sidor.  

Senast 27 april finns gruppindelning för gruppspelet klart.  

Vi gör ett utskick till alla anmälde spelare då med kompletterande information.  

 

Tävlingsledare och frågor: 

Kenth Flygare 0761-158412 

Peter Mildén 0730-201565 

 


