MATCHSTEGE
Så, nu är det dags att vi kör igång. ☺
I PDF dokumentet vid sidan finns lottning för singelspel herrar samt lagspel.
Singel stegen: Spelformen är matchspel, utifrån spelhandicap = Antal slag man har på banan utifrån slope.
Skillnaden i hcp mellan spelarna motsvarar sedan vilka hål, spelaren med högre hcp har slag på.
Ex. Skiljer 6 slag i hcp, har spelaren med högre hcp slag på banans 6 svåraste hål. Därefter spelas vanligt matchspel.
Fouresome stegen: Spelformen är Fouresome, utifrån lagets spelhandicap.
Detta beräknas enligt:
Vardera spelare multiplicerar sin spelhandicap med 0,5. Resultaten av dessa 2 handicap adderas inklusive decimaler. Summan avrundas till jämnt heltal, vilket
blir lagets spelhandicap. Därefter spelas vanlig fouresome, d.v.s. att partners slår ut på vartannat hål och spelar ut hålet genom att slå växelvis.
Ytterligare regler finns att läsa på https://golf.se/for-spelaren/spela-golf/spel--och-tavlingsformer/
Eftersom vi blev ett ojämt antal spelare så går det ej att få till total rättvisa vad gäller lottning och sk. revanchspel.
De som blivit framlottade och förlorar sin första match kommer ej att erhålla möjlighet till ytterligare spel.
Vi kommer att ha 2 st vinnare. Vinnare av Matchstegen, samt vinnaren av Revanchstegen. Båda kommer att erhålla pris.
Jag är viss om alla kommer att komma överens om tidpunkter för spel, men vid tvist gäller att, den spelare eller lag, I matchen, som har lägst handicap ansvarar
för att bjuda in till matchen. Om motståndaren tackar nej 3 ggr tillfaller segern den som bjudit in.
Efter spelad match skickas resultatet in till mig, så uppdaterar jag och skickar ut uppdateringar löpande.
Längst ner på spelschemat finns datum för när omgången måste vara färdigspelad.
Om jag inte fått något resultat till dagen efter, så lottas matchen.
Sist I denna presentation finns deltagarlistor med kontaktuppgifter till alla.
Vid tvister kontakta mig så hjälps vi åt att reda ut det hela. Anders Holmberg 0705-777808 / jact@bredband.net

LYCKA TILL !

MATCHSTEGE REVANCH

MATCHSTEGE VINNARE

Anders Edström
Eilif Persson

Förloraren i första matchen stegar vänster, därefter stegar
vinnaren vidare åt vänster

Vinnaren i matcherna stegar höger

Kenneth Lindqvist

Magnus Cederberg
Jocke Norberg
Tomas Löfgren
Per Mattson
Nils Enefjord
Jan Åkerlund
Anders Wiberg
Peter Johansson
Mats Hagberg

VINNARE
REVANCHCUP

VINNARE
MACHSTEGE

Anders Strand
Pelle Eriksson
Stefan Strandhsand
Björn Hanberg
Stefan Lindman
Jörgen Olsson
Lucas Åkerlund
Anders Holmberg

START
29 Aug

15 Aug

31 Jul

31 Maj

Lukas Wiberg

30 Jun

31 Jul

15 Aug

29 Aug

MATCHSTEGE REVANCH

MATCHSTEGE VINNARE

Förloraren i första matchen stegar vänster,
vänster därefter stegar
vinnaren vidare åt vänster

Vinnaren i matcherna stegar höger
Pettersson / Sundqvist
Olsson / Olofsson

Åkerlund / Käll-Dahlgren

Wiberg / Wiberg

Hanberg / Hanberg

Strand / Berggren

Edlund / Piispanen
Wiberg / Holmberg

Åkerlund / Hagberg

START
29 Aug

15 Aug

15 Jun

Svensson / Ling

31 Jul

15 Aug

29 Aug

