
REGLER FÖR SENIOR MATCH-KLUBBMÄSTERSKAP 2019 

Landeryds Golfklubb 

 

Tävlingen öppen för Damer 50+ och Herrar 55+. Max officiellt handikapp = 36. 

 

Den spelare som står överst på ”stegen” i första omgången kontaktar sin motståndare för 

gemensamt beslut om dag och tid för matchen. 

Från och med andra omgången gäller att bägge spelarna har delat ansvar för att i god tid  

kontakta sin motståndare för att bestämma dag och tid.. 

Viktigt med en så tidig kontakt som möjligt för att hitta lämplig speldag inom spelperioden 

Viktigt att alla matcher spelas inom aktuell spelperiod. Omgång 1 senast 31 maj, omgång 2 

senast 30 juni, omgång 3 senast 10 augusti, omgång 4 senast 31 augusti, 

omgång 5 senast 15 september, därefter spelas finalen. 

Den spelare som står överst har ”hemmamatch” och bestämmer bana om man inte kan 

komma överens om på vilken bana matchen skall spelas på,                          

Landeryd Norra, Södra eller Vesterby. (Ev. kan Tävlingsgreenfee vara aktuellt)                                               

”Hemmaspelaren” har också honnören på hål 1. 

Spelhandikappet justeras enligt gällande slopetabell. Ev. slag, skillnaden mellan 

spelarnas erhållna slag enligt slopetabellen fördelas efter hålens index,         från 

index 1, index 2,index  3 o s v. 

Om matchen står lika efter 18 spelade hål, spelas särspel på hål 1, 2, 3 osv till att matchen 

har avgjorts. Erhållna slag utdelas som under de första 18 hålen. 

Spel sker från samma tee. Om båda matchdeltagarna normalt spelar från Gul tee så spelas 

matchen från Gul tee. Spelar någon av matchdeltagarna normalt från Röd tee 

t.ex Dam eller Herr 75 år skall bägge spelarna spela från Röd tee.                     Det 

är tillåtet att spela från andra tee´s ifall man kommer överens om detta. 

. OBS !  Viktigt att matchresultatet noteras i anslutning till spelad match på 

”matchstegen” vid f d Senior House, på Landeryds Golfklubb. 

Tävlingen har status som Senior Matchklubbsmästerskap och vi spelar om en inteckning i 

vandringspriset. Deltagandet är kostnadsfritt. 

Seniorkommittén 

Tävlingsledare: Sverker Borell, 070 – 372 77 25, sverker.borell49@linkoping.se 


