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KalmarMatch 2021 
Spelform:  Singel matchspel, en gemensam klass, uppdelat i gruppspel och slutspel.  

Max 64 spelare totalt. Gruppspelet spelas i 16 st 4-mannagrupper (förutsatt att vi har 

fullt startfält) där alla möter alla. De 2 bästa i varje grupp går vidare till slutspelet som 

spelas i en traditionell stege. De åtta bästa får pris. 

Handicap: I en handicapmatch erhåller spelaren med den högre spelhandicapen hela skillnaden 

mellan de båda spelarnas spelhandicap. Spelaren med den lägre spelhandicapen 

spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index 

på hålen i stigande följd. 

Anmälan: Sker via MinGolf senast 17 maj.  

Se till att ni har aktuellt telefonnummer och mailadress i MinGolf. 

Startavgift: 200 SEK som betalas i samband med anmälan i MinGolf. 

Spelschema: Gruppspel omg 1 v21 - v22  Slutspel omg 1 v27 - v29 

Gruppspel omg 2 v23 - v24  Slutspel omg 2 v30 - v31 

Gruppspel omg 3 v25 - v26  Slutspel omg 3 v32 - v33   

.      Slutspel omg 4 v34 - v35 

.      Slutspel omg 5 v36 - v37 

Lottning: Spelschema för gruppspelet skickas ut med e-post senast lördagen den 22 maj. 

Spelschemat sätts även upp på anslagstavlan i klubbhuset. Även en lista med 

deltagarnas kontaktuppgifter skickas ut så att ni kan kontakta varandra. 

Spel: Ni kommer överens med er motståndare om vilken dag inom spelperioden ni ska 

spela. Den som står till vänster med fet stil i spelschemat ansvarar för att kontakten 

skapas utan dröjsmål och att resultatet rapporteras. Matcherna ska spelas på Kalmar 

GK:s Gamla bana eller Nya bana. Resultatet (vem som vann och med hur mycket) 

skickas med e-post till roger.gronblad@telia.com. 

OBS!!! Spel måste ske inom spelperiodernas angivna datum, om detta inte beaktas så 

bedöms båda spelarna som förlorare. Undantag kan ges av tävlingsledningen om det 

föreligger mycket speciella förutsättningar för uteblivet spel. 

 Eventuell WO-vinst ger 1/0 i resultat. 

 I gruppspelet delas poäng ut enligt följande: Vinst 1 poäng, Oavgjort ½ poäng vardera. 
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Om två eller flera spelare hamnar på samma poäng i gruppspelet skiljs dessa åt enligt 

följande ordning: 

1. Inbördes möte 

2. Matchkvoten (sammanlagda antal hål man är upp eller ned) 

I slutspelet ska alla matcher avgöras direkt, vid lika efter 18 hål spelar ni vidare på 1:a, 

2:a hålet och så vidare tills någon har vunnit. 

 Slutspelet hanteras i GIT och resultaten kan ses på MinGolf. Resultatet (vem som vann 

och med hur mycket) skickas med e-post till roger.gronblad@telia.com. 

  

Honnör på tee:  Vid start singlas slant om vem som ska börja. Därefter slår den som vunnit hålet ut 

först på nästa hål. 

Spelordning:   Den spelare som ligger längst ifrån hål slår först. 

Att skänka:  På green får du skänka motspelarens nästa slag, bollen är då hålad. 

Du får skänka ett hål när som helst. 

Skänkta slag, hål eller match kan inte avböjas eller återtas. 

 

Vid frågor, kontakta någon i tävlingsledningen 

Roger Grönblad - roger.gronblad@telia.com 

Martin Persson - martin3974@gmail.com 
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