
 

KGK Matchspill 2015 

 
 

Turneringsutvalget har besluttet å avvikle KGK Matchspill i 2015. 
Turneringen vil bli avviklet som følger: 
 

-Påmelding skjer i Golfbox i perioden 15.April -4.Mai 2015. Hcp grense 28/32.  
Maksimum er 64 spillere. Startkontingent er Kr. 100, som betales til proshop før 1. 
runde spilles. 

 
- Spillere blir plassert på matchtablå iht. NGF bestemmelser for numerisk    
   trekning.  
- Runde 1 – 64 spillere 
- Runde 2 – 32 spillere 
- Runde 3 – 16 spillere 

 - Runde 4 -    8 spillere 
  - Runde 5 -    4 spillere 
 - Runde 6 -    2 spillere 
Runde 1-5 avvikles som 9 hull single match, Runde 6 avvikles som 18 hull single match 
 
Runde 1 skal være avviklet senest  18. Mai 2015  
Runde 2 skal være avviklet senest    2. Juni 2015 
Runde 3 skal være avviklet senest  23. Juni 2015 
Runde 4.skal være avviklet senest  11. August 2015 
Runde 5 skal være avviklet senest    30. August 2015 
Runde 6 Dato for finalen avtales i samråd med turneringsleder 
 
Regelverket for matchspill er gjeldende for turneringen. Det spilles med ¾ hcp i alle runder. 
Ved likt resultat etter 9/18 hull spilles hull for hull playoff med hcp som i den fastsatte runden, 
inntil en spiller vinner et hull. 
 
Siste spilledag er angitt for hver runde. Spillere skal bli enige om spilletid innen tidsfristen 
ovenfor. Begge spillere har samme kontaktansvar. 
 
Blir spillere ikke enige om spilletid, skal matchen spilles på siste spille dag for runden. Hvis 
ingen møter, diskvalifiseres begge spillerne. Hvis en spiller møter alene til avtalt spilletid går 
han videre på ”walk over”. 
 
Hvis en spiller på forhånd vet at spilleren ikke har anledning til å spille, skal han underrette 
sin motspiller. Motspilleren går videre på ”walk over”. 
 
Resultater skal rapporteres til Mogens pr. mail/SMS av vinner umiddelbart etter runden. 
Matcher hvor resultatet ikke er rapportert innen fristens utløp, skal regnes som ikke spilt. 
 
Turneringsledere er: Turneringsledere er: 
Mogens Lykke Pedersen, Mob. 90863490, e-mail: mogpeder@online.no  
og  
Guttorm Nilsen, Mob. 48132320, e-mail: boysnake@live.no 
 
 
  
 


