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2017 Spelregler 
   

 

Spelregler för Mellansvenska Oldboysserien 
  
 Matchspel enligt Svenska Golförbundets regler. Endast ett lag per klubb i samma serie. 

  

 Spelaren måste under året ha fyllt eller fylla minst 55 år.  

 Matcherna spelas max 18 hål från gul tee eller motsvarande. Match kan sluta oavgjort. 
 

 Varje lag ska bestå av 6 spelare.  

 Högsta tillåtna hcp är:16+slope 

 Max 6 slags skillnad mellan spelarna som möts. 
 

 Spelordning skall fastställas efter spel-hcp, lägsta spel-hcp spelar mot varan osv.  

 Serien spelas som enkelserie enligt fastställt spelschema.  

 Vunnen match ger två poäng, oavgjord ger en poäng.  

 Om två lag har samma poäng placeras det lag som har bästa målskillnaden först. 

Är lagen fortfarande lika gäller inbördes möte och i sista hand lottning.  

 HEMMALAGET meddelar matchtid senast tre dagar före matchdag. 

Hemmalaget bjuder gästande lag på greenfee och en enkel måltid. 
  

 HEMMALAGET ansvarar för att resultatet omgående meddelas ansvarig kontaktperson.  

Resultatet av matchen sänds senast dagen efter per e-post till:  

BERNT@mvu.se  
eller via SMS till 070-2178501 

Resultatblanketten signeras av båda lagledarna och arkiveras av hemmalaget.  
 

 Bortalaget svarar för sina resekostnader. 
  

 ALLA KLUBBAR I SERIEN betalar sin avgift (800 kr) före seriestart till Örebro läns Golfförbund, 

Mellansvenska Oldboysserien Pg 55 45 87-6 eller Bg 978-3796 (faktura kommer).  
 

 Vi spelar fyrbollar med första start om möjligt kl 14.00. 
 

 Seriesegrarna möts i en semifinal och veckan därpå 

      en final samt spel om 3:e och 4:e pris. Finalspelen sker 

      på en neutral bana 

 

 

 Flyttning av speldag och WO-regler 

Om ett lag inte har möjlighet att spela enligt ovan nämnda speldagar skall 

motståndarlaget kontaktas senast 1 vecka före ordinarie speldag. Lagen 

måste komma överens om en ny speldag och meddela detta till ansvarig för 

seriesystemet. Inga flyttade matcher får spelas efter sista omgången. Om ett 

lag ändå måste lämna WO blir det 12-0 till motståndaren. 

 

Obs! godkända avståndsmätare får användas. 
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