
VGK MATCH PLAY 2022  
Hvem stikker av med seieren av VGK Match Play 2022 (single matchspill)?   
Matchspill er den opprinnelige konkurranseformen i golf, og spilleformen er vel noe av det mest spennende 
og artige man kan gjøre innenfor golfens vidunderlige verden. En konkurranse hvor én spiller, spiller mot én 
annen spiller og hvor det gjelder å vinne flere hull enn motstanderen.   
  
Matchspill er underholdende og gøy, og du får anledning til å bli kjent med medlemmer du ikke spiller 
sammen med til daglig! Dame/mann, ung/gammel, lavt/høyt hcp? Ikke avgjørende i det hele tatt, her stiller 
vi alle likt - og det beste av alt, det kan jo fort bli både hyggelig og morsomt - bli med da vel!   
  

▪ Turneringen er åpne for alle medlemmer over 13 år, og det spilles i en samlet klasse.   
▪ Premiering – gavekort på 1/2 årskontingent på 18-hullsbanen for 2023 til årets vinner av VGK MATCH 

PLAY 2022  

▪ Det er kun plass til 64 deltagere, så FØRST TIL MØLLA       Venteliste gjelder ved flere påmeldte  
▪ VGK Match Play 2022 gjennomføres ved minimum 32 påmeldte deltakere.  
▪ Det spilles matchspill med fullt spillehandicap over 18 hull per runde.   

▪ Det spilles med til enhver tid gjeldende spillerhandicap. Hvis en påbegynt match må utsettes til en 
annen dag og spillerhandicapet har endret seg i mellomtiden, så skal det spilles på det 

spillerhandicapet som matchen opprinnelig ble påbegynt med.  

▪ Startkontingent 175 NOK   

▪ Påmeldingsfrist er lørdag 07.05.2022  

▪ Match Play er ikke hcp tellende (ikke registrer i Golfbox)  

▪ Fritt valg av utslagssted før hver match, husk å bruke riktig slopetabell!  
▪ Hvis uavgjort etter 18 hull, starter man på hull 1 igjen og fortsetter videre inntil en vinner er kåret 

(“sudden death”). Hvis en delt match forlenges, gis handicapslag på samme måte som under runden  

▪ Det spilles under NGF Golfregler og bestemmelser (Regel 2 - Match spill) og lokale regler.    

  
Matchene spilles med fullt spillehandicap i henhold til valgt utslagssted. Spillehandicap er det antallet 
handicapslag (tildelte slag) man leser av på «slopetabellen», med utgangspunkt i sitt handicap og valgt 
utslagssted. Hvorfor fullt spillehandicap? EGA, USGA, CONGU med flere anbefaler at single matchspill spilles 
med fullt spillehandicap. Statistikk viser at dette er mest rettferdig når spillere med ulikt handicap møtes.  
  
Det spilles over seks runder (avhengig av antall påmeldte), og følgende frister er satt for gjennomføring av 
matchene (senest innen oppgitt dato):  

▪ Runde 1: 5. Juni (inntil 64 spillere)  
▪ Runde 2: 26. Juni (32 spillere)  
▪ Runde 3: 17. Juli (16 spillere)  
▪ Runde 4: 14. August (8 spillere)  
▪ Semifinale: 31. August (4 spillere)  
▪ Finaler: September (4 spillere finale og bronsefinale, dato ikke fastsatt enda)  

  
Endringer kan forekomme.  
 

Litt administrativ informasjon til deg som spiller.  
Første runde offentliggjøres omgående etter siste påmeldingsdag. Det sendes epost til spillende deltakere 
inneholdende parsammensetninger og frist for spill. Klokkeslett for match i epost skal det ikke tas hensyn til, 
men oppgitt dato er siste frist for spill av match.  
  
I tillegg til oppsett i Golfbox, vil det settes opp en Match Play oversikt med navnet på spillerne i klubbhuset - 
alle spillere bes om å føre opp sitt telefonnummer på navneliste slik at de kan kontaktes. Så fort matchen er 



spilt setter vinner av sin match sitt navn opp på «neste runde». Begge spillere er ansvarlig for å kontakte 
hverandre for avtale om tidspunkt for spill av match slik at den er gjennomført før fristen for runden går ut.  
   
Reglene for matchspill vil også henge på tavla. Husk å meddele resultatene til turneringsleder, samt sette opp 
navnet på oversikten, innen de oppsatte fristene.   
  
Etter hver match sendes beskjed om resultatet enten via epost; kmharaldseid@gmail.com eller SMS til 901 
92 106. Få med resultatet også (eks. 3&2, som betyr at vinneren var 3 opp med 2 hull igjen å spille).   
  
Dersom en match ikke blir avviklet går spiller videre på walkover som har kontaktet motspiller med rimelige 
betingelser for gjennomføring av match. Matcher hvor resultatet ikke er meddelt - i tide, vil uten unntak bli 
trukket.   
  
Ved lik score (even) etter 18 hull, starter man på hull 1 igjen og fortsetter videre (2, 3, ... osv.) inntil en vinner 
er kåret. Hvis en delt match forlenges, gis handicapslag på samme måte som under runden.  
  
Vil minne om at det i matchspill er lov å "gi bort" hull hvis du ser at du ikke har mulighet til å vinne det 
aktuelle hullet. Det vises ellers til at regler for matchspill er annerledes enn for slagspill, så det kan være en 
fordel å se gjennom hvilke forskjeller dette er.  
 
Vi ønsker alle spillere lykke til! Dersom du har spørsmål så er det bare å ta kontakt.  
Turneringsleder: Karl Markus Haraldseid / Tlf. 901 92 106 / E-post: kmharaldseid@gmail.com   
  
 

Her kommer en forklaring på fordelingen av spillehandicap i single matchspill   
De to spillerne som skal møte hverandre leser av sitt spillehandicap på slopetabellen (fritt valg av utslagssted 
før hver match, husk å bruke riktig slopetabell)   
  
Ola leser av slopetabellen og den viser spillehandicap = 15   
Anne leser av slopetabellen og den viser spilehandicap = 8   
Differansen i spillernes spillehandicap er dermed 7 (15 minus 8).   
  
Spiller Ola får dermed syv slag på spiller Anne.   
Disse syv slagene fordeles på hullene med indeks 1-7.   
Spiller Ola har dermed ett slag på Anne på hullene med indeks 1-7.   
  
Beregne score på hullet   
Spilleren med lavest nettoscore på hullet, vinner hullet.   
Nettoscore = antall slag minus eventuelle handikapslag på hullet.   
  
Eksempel:   
På hull 1 (indeks 11) bruker Anne 6 slag, det gjør også Ola. De deler hullet.   
På hull 2 (indeks 13) bruker Anne 6 slag, mens Ola bruker 5 slag. Ola vinner hullet og er én opp.   
På hull 3 (indeks 7) bruker Anne 4 slag, det gjør også Ola, men siden hullet har indeks 7 og Ola dermed har ett 
handicapslag på Anne på dette hullet vinner han hullet. Ola er nå to opp.   
  
Når én av spillerne er «flere opp» enn det er hull igjen å spille har denne spilleren vunnet matchen.   
  
Eksempler:   
Anne er to opp etter hull 17. Hun har vunnet matchen. Hun er flere opp enn det er hull igjen å spille.  
Anne vinner matchen 2/1 (to og én – to opp og ett hull igjen).   
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Anne er én opp etter hull 17. Ola er «dormie» (Anne leder med like mange hull som det er hull igjen å spille), 
Ola kan ikke vinne matchen, i bestefall dele den hvis han vinner hull 18. Vinner Anne hull 18 vinner Anne 
matchen 2/0 (to og null – to opp og null hull igjen). Vinner Ola hull 18 er matchen delt.  
  

Spørsmål? Ta kontakt med turneringsansvarlig        
  


