
Oldtimers sällskapsspel / matchspel 2022 
 

Regler för Oldtimers 
 
28 spelare har anmält deltagande, vilket innebär att det blir 8 serier med 3 i varje 
och 1 serie med 4 spelare. Alla vinnare går vidare till slutspel dessutom 2:an i 
fyrlags serien och 6 av 2:orna i dom andra serierna. M.a.o det blir två stycken 
2:or som tyvärr inte kommer med till slutspelet. Poäng och kvot och i sista stund 
lottning avgör. 
 
Alla matcher spelas enligt SGF:s matchspelsregler, med några undantag, valfri 
tee får väljas. Eventuella lättnader på grund av banans kondition avgör spelarna 
sinsemellan före start. OBS Matcherna spelas med dagsaktuellt handicap. 
Maxhandicap är 36. Är det någon spelare som har högre handicap gäller 
slopetabellen för 36. 
 
(Om någon av spelarna dam eller herre väljer att spela på kortare bana än 
motståndaren normalt använder, eller vill använda, så får den andre 
motståndaren välja att spela på samma tee med det handicapavdrag som då 
gäller. Alternativt spela på sin normala tee och därmed förlora den ev. favören 
av att slippa spela ut först, vilket skulle kunna varit fallet enligt 
matchspelsreglerna).   
 
I seriespelet sker inte särspel, vid lika efter 18 hål, skrivs resultatet som 1/1. 
För att utkristallisera slutresultatet i serietabellen använder vi av oss av samma 
beprövade modell (utarbetat av Barsebäck GK) som tidigare. Mallen finns på 
hemsidan. Om någon i slutspelet, som kvalificerat sig till 1/16 final, mot 
förmodan inte kan ställa upp ersätts denna plats av annan spelare.  
I åttondel, kvart- semi och final går förloraren till den som inte kan ställa upp 
vidare. (Ingen skall kunna vinna matchspelet utan att spela sig till vinst). 
  
Lottning till slutspelet sker snarast efter avslutade serieomgångar. S.k. Fifa-
cuplottning tillämpas. Första omgången i slutspelet skall vara klart v. 34, 
vinnarna där går till kvartsfinal vilka skall vara färdigspelad senast v. 36 och 
vinnarna i respektive kvartsfinal går till semifinal. Semifinalerna skall spelas 
senast v. 38.  Finalen klar senast v. 40. Slutspelet spelas som direktutslagning. 
Ingen anmälningsavgift. Bidrag från "Oldtimers" till Priser 
 
Lycka till Kurt 
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