
Matchspelet 2022 

Anmälan 
Du anmäler dig senast den 15 juni 2022 på ”Min golf” under tävlingen ”Seniortourens 
matchspel 2022”. När alla anmälningar inkommit lottas matcherna och en så kallad matchstege 
upprättas och publiceras på seniorkommitténs hemsida (www.umgk.se/seniorkommitten), där 
det framgår vilka matcher som ska spelas och vilket datum dessa bör vara färdigspelade och 
inrapporterade. Startavgiften, 50 kr, erläggs vid första start och den går oavkortad till prisbordet. 
Efter lottningen kommer det att framgå vilken av spelarna som har ”hemmamatch”, dvs står 
överst i ordning. ”Hemmaspelaren” tar kontakt med motståndaren och de bestämmer och bokar 
tid för matchen. Vid tidsbokningen är det viktigt att påpeka att ni spelar i seniotourens 
matchspel så att ni får spela i en två-boll. 

Hur går matchspel till? 
Matchspelet är delvis annorlunda än slagspel. Här spelar man hål för hål och den med bästa 
nettoresultatet vinner hålet och är ”ett upp”. Du kan också när som helst ”skänka” slag eller hål 
till motspelaren. Låt oss säga att du slår två utslag i skogen och inte hittar någon av dem 
samtidigt som motspelaren ligger mitt på fairway. Då kan du skänka hålet till motståndaren och 
genast gå vidare till nästa hål. Du kan också skänka puttar. Om motståndaren har en putt på till 
exempel 10 cm skänker man gärna den. Men börjar putten bli 50 cm och längre är det mer 
tveksamt om den skänks. Man kan också komma överens om att dela ett hål om båda spelat 
bort sina bollar, o likn. 

Vinnare i en match blir den som, när man närmar sig slutet av rundan, är så pass många hål 
”upp” att det är ointagligt. Då kan resultatet bli till exempel 4/3, som betyder 4 ”upp” och 3 hål 
kvar att spela, ett resultat som ju är ointagligt. I matchspelet figurerar också termen ”dormie”, 
som betyder ”sovande”, dvs en part i spelet ligger till exempel 3 upp med tre hål kvar att spela. 
Den part som ligger under måste då alltså, för att få oavgjort, vinna alla de återstående hålen. 
Om matchen efter 18 hål slutar lika, spelar man vidare tills någon vinner ett hål. Då skrivs 
resultatet t ex ”hål 20”. 

Hur räknar man när man har olika handicap? 
Eftersom spelarna sannolikt har olika handicap betyder det att spelarnas spelhandicap (SHCP) 
och hålens svårighetsgrad (index) blir viktiga att hålla reda på. Vi exemplifierar med att en 
spelare med SHCP 20 möter en spelare med SHCP 10. Skillnaden är alltså 10 slag som innebär 
att den med högre SHCP kan tillgodoräkna sig ett extra slag på de tio svåraste hålen, dvs hålen 
med index 1-10. När till exempel ett hål med index 5 spelas och den med lägre SHCP slår i 
bollen på 4 slag och den med högre SHCP på 5 slag, delas hålet. Hade i stället den med högre 
SHCP också slagit i på, 4 vinner hen hålet. 

Vilket tee ska användas? 
Damer som är födda 1952 eller tidigare har möjlighet att välja orange tee, medan övriga damer 
spelar från röd tee. Motsvarande gäller för herrar, dvs är man född 1952 eller tidigare har man 
möjlighet att välja röd tee. Övriga herrar spelar från gul tee. 
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