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UGF Matchplay Cup 2017 
170321 

 

Tävlingsform: 

Lagtävling matchspel mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). Tävlingen 

spelas mellan av klubbarna anmälda 6-mannalag. Tävlingen inleds med poolspel med 

maximalt 6 lag per pool och maximalt 4 pooler. De två bästa lag i varje pool går vidare till 

slutspel i form av matchcup. 

Spelform: 

Tävlingen spelas i Ryder Cup-format och i varje matchomgång spelas en foursomematch, 

en fyrbollmatch och två singelmatcher. Tävlingen spelas enligt matchspelsregler med hcp 

enligt SoT (singelmatcherna med full hcp, fyrbollmatcherna med 90% av hcp för var spelare 

och foursomematcherna med 50% för var spelare). 

Tabell och poängberäkning: 

Vinnare i varje match tilldelas 1 poäng. Vid delad match erhålls ½ poäng var. Totalt spelas 

varje matchomgång om 4 poäng. 

Efter sista poolomgång sammanräknas totalpoängen och de två bästa lagen går vidare till 

slutspel. Vid lika resultat särskiljs lagen i första hand efter antal vunna matcher, i andra hand 

efter inbördes möte, i tredje hand spelas en avgörande sudden death foursome-match. 

Vid lika resultat i slutspelsomgång avgörs vinnande lag genom en avgörande sudden death 

foursome-match. 

Tee: 

Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee (eller motsvarande hektometer-tee). 

Spelschema: 

Poolspelet spelas i fem omgångar där varje lag möter varandra. Omgångarna spelas vid tre 

tillfällen, dvs vid två av tillfällena spelas två matcher, en på förmiddag och en på 

eftermiddagen. 

Totalt 8 lag går vidare till slutspel som spelar matchcup i tre omgångar (kvartsfinal, semifinal 

och final). 

Lagen möts enligt nedanstående schema. 

  



Poolspel med 5-6 lag (vid 5 lag uteblir de matcher innehållande lag 6): 

Speldag 1 Speldag 2 fm Speldag 2 em Speldag 3 fm Speldag 3 em 

Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 Omgång 5 

Lag 1 – Lag 2 Lag 1 – Lag 3 Lag 1 - Lag 4 Lag 1 – Lag 5 Lag 1 – Lag 6 

Lag 3 – Lag 4 Lag 2 – Lag 5 Lag 2 – Lag 6 Lag 2 – Lag 4 Lag 2 – Lag 3 

Lag 5 – Lag 6 Lag 4 – Lag 6 Lag 3 – Lag 5 Lag 3 – Lag 6 Lag 4 – Lag 5 

 

Poolspel med 4 lag: 

Speldag 1 Speldag 2  Speldag 3 

Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 

Lag 1 – Lag 2 Lag 1 – Lag 3 Lag 1 – Lag 4 

Lag 3 – Lag 4 Lag 2 – Lag 4 Lag 2 – Lag 3 

 

Slutspel: 

Kvartsfinal* Semifinal Final + match om 3:e plats 

1:a pool A – 2:a pool D 

(match 1) 

Segrare match 1 – match 4 

(match 5) 

Final: Segrare match 5 – match 6 

 

1:a pool B – 2:a pool C 

(match 2) 

Segrare match 2 – match 3 

(match 6) 

Match om 3:e plats: Förlorare 

match 5 – match 6 

1:a pool C – 2:a pool B 

(match 3) 

  

1:a pool D – 2:a pool A 

(match 4) 

  

* – Om endast två pooler används uteblir kvartsfinal utan istället spelas semifinal enligt 1:an i 

pool A mot 2:an i pool B resp 1:an i pool B mot 2:an i pool A. 

 



Antal lag och pooler: 

Ovanstående spelschema utgår från maximalt antal deltagande lag. Vid färre antal lag ser 

pool-indelningen ut enligt 

Antal 

anmälda 

lag 

Antal 

pooler 

Max antal 

lag per 

pool* 

21-24 4 6 

17-20 4 5 

13-16 4 4 

11-12 2 6 

9-10 2 5 

8 2 4 

* – Lottning avgör vilken pool som ev ej blir fullsatt 

Minst 8 lags krävs för att tävlingen ska genomföras. 

 

Arrangörsklubbar: 

För poolspelet lottas tre av de sex lagen att stå som arrangör för resp omgång och pool, dvs 

fyra arrangörsklubbar per speldag. 

För slutspelet lottas bland de deltagande lagen vilken klubb som står som arrangör. För 

finalomgången lottas arrangören bland de två klubbar som spelar match om 3:e plats för att 

säkerställa att finalmatchen spelas på neutral mark. 

Deltagare:  

Tävlingen är öppen för både damer och herrar födda senast 1995 och med sin hemmaklubb 

tillhörande Upplands Golfförbund. Maximal tillåten hcp för herrar är 18.0 och 21.0 för damer. 

Det är tillåtet för spelare med högre hcp att delta men tilldelas då ett SHCP som motsvarar 

hcp 18.0/21.0. 

Spelaren får inte vara sekretessmarkerad i GIT utan måste tillåta publicering av namn på 

webben. 

Anmälan av lag:  

Anmälan om deltagande skall vara UGF tillhanda senast 2017-04-16. Anmälan sker via 

anmälningslänk som skickas ut till klubbarna i början av året. 

Förutsättning för att få anmäla lag är att klubben vid behov ska kunna stå som arrangör av 

seriespelets omgångar. Saknar klubben egen hemmabana skall omgången spelas på 



sammarbetsklubbs bana alternativt klubben faktureras för att täcka kostnaden att lägga 

omgången på annan bana. 

Varje klubb har rätt att anmäla två lag. Max antal lag för tävlingen är 24. Vid överanmälan 

ges förtur för klubbarnas 1:a lag. För 2:a lag sker uttagning enligt anmälningsdatum. 

Anmälningsavgift: 

800 kronor per lag. Beloppet kommer att faktureras anmäld klubb. Ej erlagd anmälningsavgift 

berättigar ej till start. 

Lagledare:  

Lagledare för resp lag skall finnas registrerad i GIT:s funktionärsregister samt anges vid 

anmälan av laget till seriespelet. Saknad eller felaktig information berättigar ej till start. 

Kontrollera därför att rätt person är registrerad i god tid innan resp spelomgång. 

Ersättning till arrangörsklubb:  

Varje spelare betalar 100:- per omgång till aktuell arrangörsklubb för att täcka 

arrangörskostnaden (obs att i poolspelet spelas ibland två omgångar samma dag och då är 

deltagaravgiften 200:-). 

Anmälan:  

Laganmälan med namn på i laget ingående spelare skall inför varje serieomgång sändas (e-

post) senast sex dagar före tävlingsdagen till tävlingsledaren på den klubb som står som 

arrangör av respektive serieomgång. Det går även bra att anmäla laget på golf.se. Glöm inte 

att meddela vilken spelare som spelar resp match. 

Lottning och startlista: 

Lottning görs av arrangören och startlistor kommer att finnas på Golf.se. Rekommendation är 

att varje match spelas i enskild boll (totalt 4 bollar per lagmatch, maximalt 12 bollar per 

spelomgång i poolspelet, 16 bollar i kvartsfinalen). 

Resultatlistor:  

Resultatlistor publiceras på golf.se. 

Den arrangerande klubben kontrollerar att rätt resultat är registrerat för tävlingen i nya GIT 

tävling. Detta ligger sedan som underlag för de resultatlistor som hanteras av UGF som 

sedan redovisas på UGFs hemsida. 

Priser: 

Prisbord till spelarna med lagplacering 1, 2 och 3 samt att vinnande klubb får disponera 

vandringspriset under kommande år. Vid tre inteckningar erhålls vandringspriset permanent. 

Inga övriga priser förekommer. 

Administration:  

Tävlingsomgångarna läggs upp i GIT tävling av UGF och görs tillgängliga på golf.se under 

arrangörsklubbarnas tävlingskalendrar. Administrationsbehörighet för resp tävlingsomgång 

skickas via mail till tävlingsansvarig samt registrerad info-adress för aktuell arrangörsklubb. 

Martin Gavelin – Tävlingsansvarig UGF 

 



 


