
  

      
 

Veterantrivsel – Veterancup 
  

Välkommen att delta!
Veterantrivsel inbjuder till Matchspel med handicap i Veteran Cup 

Se sammanfattning i punktform på sista sidan! 

Matchspel är en tävling om varje enskilt hål mellan två spelare. Spelet går ut på att 
ha färre slag än motspelaren. Skillnad i hcp fördelas efter hålens index. 
Hålet kan vinnas, delas eller förloras. ” Dormie” råder när ”en har lika många hål upp”
som det är hål kvar. Matchen slutar då ”en har fler upp” än det återstår att spela.

Speldagar framgår av tävlingsprogrammet för Veterantrivsel. 
 

Spelordning och lottning.
Veteran Cup spelas:
dels i ett grundspel i serieform, dvs. varje spelare samlar matchpoäng. 
dels i ett finalspel som grundas på det sammanlagda resultatet i grundspelet.
I finalspelet koras slutligen en matchspelsmästare för säsongen.
  

Anmälda lottas i grundspelet in för varje rond efter exakt hcp med inriktning att 
varje match spelas mellan spelare med så lika handicap som möjligt. Alla oavsett
ålder väljer tee (herrar 56 el. 47, damer 47 el 38), valet görs innan man slår ut på
hål 1.Två spelare möts inte mer än en gång i grundspelet.  
Om udda antal spelare är anmälda utgår den senast anmälde.

Anmälan via GIT före varje spelomgång, dvs. kl. 18.00 två dagar före speltillfället. 
Beroende på antal anmälda spelar alla minst 3 ronder.   

  
Startlista publiceras på Golf.se senast kl.18.00 dagen före respektive rond/ tävling.

Startavgiften är 50:- per deltagare  för varje rond. 

Normala matchspelsregler gäller enligt regelboken. 
Matcherna spelas över 18 hål. Vinst ger 3p, oavgjord 1p, walkover 3p till 
motståndaren, 3p till den spelare som är på plats men saknar motståndare, 3p 
genom wo ger inga vunna hål.

Scorekort,  efter avslutat match meddelas resultatet till tävlingsledare 
Matchernas resultat ska alltid anges utifrån; segrarens ledning / antal hål kvar att 
spela av matchen. Ex. 2/1 anger att segraren hade ”två håls ledning” när ett hål var 
kvar att spela. Regel 2 sid 45, Matchspel. 
 



  

Finalspelet
De 4 spelare med högsta poängen går vidare till semifinal och sedan vidare till final. 
Finalen spelas innan 23 september.
Deltagarna i slutspelet (4 st) seedas efter resultatet i grundspelet och startlistan till 
första ronden i finalspelet skapas med standardseedning och ”omvänd andra halva”. 
Vid lika poängställning avgörs placeringen med antal vunna hål är det lika även där 
avgörs placeringen av hcp. (lägre hcp går före)

 

Finalsegraren är således slutsegrare i årets VeteranCup och får ett eget 
Minnespris samt erhåller en inteckning i Vandringspriset, vilket anses vara erövrat 
efter 3 års segrar av samma spelare. 
 

Ansvarig för Veteran Cup är Ingrid Sverin, 070 392 97 94 Fråga gärna!



  

        Veteranernas matchspel i serieform 2020 spel över 18 hål

 Anmälan via GIT senast två dagar före rond kl 18, anmälningsavgift 50:- 
för varje rond. Beroende på antal anmälda spelar alla minst 3 ronder 
innan det är dags för finalspelen

 Första speldag för grundspelet är fredag 24/7 sedan  14/8 och 28/8.          
4 spelare går vidare till final efter grundspelet. Final 4/9 och  de 2 
finalisterna spelar sin match före 23/9

  

 Spel från valfri tee, oavsett ålder dvs. tee 56/47 för herrar och tee 47/38 
för damer.  Val av tee görs innan utslag på hål ett. Exakt hcp  tillämpas 
vid lottningen till varje spelrond.

 Spelarna lottas ihop efter exakt hcp med så lika hcp som möjligt i varje 
match. Varje spelare möter samma motspelare högst en gång.
Om udda antal anmälda utgår den senast anmälde.

 Vinst 3p, Oavgjord 1p, WO 3p till motståndaren, 3p till den spelare som 
är på plats men saknar motståndare, 3p genom wo ger inga vunna hål.

 Resultatet meddelas ingridsverin@gmail.com eller via sms 070-3929794. 
Resultat från matcherna läggs ut på hemsidan.

 Resultaten samlas i en gemensam serietabell, som ligger till grund för 
finalspelet för spelarna med de högsta poängen efter grundspelet. Vid 
lika antal poäng avgör vunna hål.

 Finalsegraren är årets Matchspelsmästare och vinner Veteran Cup.
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