
Match Exakt Erh. Exakt Erh. Diff.i
nr Hcp slag Hcp slag slag

Namn: Namn:
golf.ID : golf.ID :

Namn: Namn:
golf.ID : golf.ID :

Namn: Namn:
golf.ID : golf.ID :

Namn: Namn:
golf.ID : golf.ID :

 Lagledarnas namn: __

Hemma Borta
Matchresultat  __

Matchresultatet meddelas omg. per SMS till för Serie  Väst: Bo Karlström Mobiltelefon:  070-868 49 01

OBS! Då vi spelar matchspel måste varje tvist avgöras innan nästa hål påbörjas. Tvister kan inte avgöras efter avslutat spel. Undantag om en spelare har angett och

spelat på fel HCP.spelaren ska kontrollera att han har rätt HCP. Brott mot detta meddelas till styrgruppen.  Brott mot regeln, förlorad match.

Spelregler för H75 -H80 Mellansvenska Veteranserien. Vi spelar från röd tee eller motsvarande med hektometersystemet.

§1 Matchspel enligt SGF regler. Röd tee,eller motsvarande.
§2 Spelaren måste under året fylla 75 år.Resp.8o år
§3 Matcherna spelas över max 18 hål. Match kan sluta oavgjort.
§4 Varje lag ska bestå av 4 spelare.
§5 Högsta tillåtna HCP är 28 + slope.
§6 Spelordning ska fastställas enligt HCP lägst spelar mot varann ,osv.
§7 Serien spelas som enkelserie enligt fastställt spelschema.
§8 Vunnen match ger 2 poäng oavgjord 1 poäng.
§9 Om två lag slutar på samma poäng, 

§10 Hemmalaget meddelar matchtid senast 3 dagar före matchdag.
§11 Hemmalaget bjuder gästande lag på greenfee och enklare måltid.
§12 Hemmalaget ansvarar för att resultatet omgående meddelas ansvarig kontaktperson.
§13 Matchresultatblanketten signeras av lagledarna, samt arkiveras av hemmalaget.
§14 Bortalaget svarar för sina resekostnader.
§15 Avgiften för spel ska erläggas senast en vecka före seriestart. 2022 är det 20 Kr/man/match.
§16 Vid VO erhålles 2 poäng,Vid upprepade VO kommer styrgruppen att kontakta klubben.
§17 Blir det avbrott i spelet,räknas det resultat som är då.(alla måste ha spelat minst 9 hål)
§18 Tvister avgöres enligt SGF regler för matchspel av styrgruppen .

placeras det lag med bästa målskillnaden först. Förtydligande: Om man efter matchen kommer på att ett fel har begåtts, ska protest 
Om de fortfarande är lika räknas inbördes möte, i sista hand lottning. inlämnas till styrgruppen senast 1 vecka efter matchen.

 Finaler spelas mellan ettorna i spelscchemat.  Spelform matchspel. Vid lika resultat,spelar de med lägst HCP mot varandra. "sudden deaf"
Kompleterande regler, se hemsidan.

MATCHRESULTAT  Mellansvenska Veteranserien H75 Serie Väst

 Röd Tee
,

1

Hemmalaget Bortalaget Matchdatum
Resultat Poäng
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_

2 _

 Summa poäng =

Lagledaren för hemmalaget Lagledaren för bortalaget

_

4 _
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