
 

Information om veteranernas matchspel 2022 
Veterankommittén vid Ågesta GK vill locka fler att anmäla sig till veteranernas matchspel. Det är en bra 

erfarenhet, du lär känna fler i klubben, det pågår hela säsongen och det är på lek! 

Klasser: 

Veteranernas matchspel är indelat i 3 klasser: D60, H65 och H75. 

I klassen D60 måste damerna fylla minst 60 år, i klassen H65 måste herrarna fylla minst 65 år och i klassen 

H75 måste herrarna fylla minst 75 år under 2022. 

I varje spelomgång lottas man mot någon på anmälningslistan. 

Den som står överst av de två spelarna i den lottade matchen har sedan ansvar för att kontakta sin motspelare 

för att komma överens om en matchtid som passar båda. 

Tee, extraslag, ev särspel och resultatrapport 
D60 och H75 spelar från röd tee. H65 spelar alltid från gul tee. 

Om spelarna har olika SHCP(SpelHandiCaP), är det skillnaden i antal slag, som ska användas. T.ex om 

spelare A har 17 och spelare B har 20 slag i spelhandicap, då är skillnaden 3 slag. Då får spelare B ett extra 

slag på hål med index 1, 2 och 3 jämfört med spelare A. 

Vid lika resultat efter 18 hål, spelas särspel med start på hål 1 (ev något annat hål om man kommit överens 

om det) tills någon har vunnit. 

När matchen är färdigspelad, skrivs resultatet in på veteranernas anslagstavla. När alla matcher i första 

omgången är klara, vilket ska ske innan ett visst datum, bestäms vem man ska möta i nästa omgång osv. 

Till slut är det bara 2 spelare kvar i varje klass och då är det dags för finalspel. Finalspelarna får pris som 

delas ut vid höstavslutningen i oktober. 

Övrig information 

  För D60 gäller Hellströms vandringspris som vinnaren tar hand om till nästkommande år 

  För H65 gäller Rune Sahlins minne som vinnaren tar hand om till nästkommande år 

  För H75 gäller Kurt Widéns minne som vinnaren tar hand om till nästkommande år 

 Finalspelarna i de tre klasserna tilldelas en exklusiv greenlagare med gravyr på markeringsknappen. 

 Det kostar 50 kr att delta och det ska betalas via Swish till Torsten Johansson på nr 0704915168 

 Anmälan och betalning senast den 5 maj kl 12:00 

Du kan göra Din anmälan att delta i matchspelet på följande sätt: 

   På veteranernas tavla utanför konferensrummet i klubbhusets korridor 

   Mejl till ansvarig för matchspelet Torsten Johansson tjcl@live.se 

   Via tfn-nr 0704915168 till Torsten Johansson 

Vid anmälan ska du lämna uppgift om; Namn, Exakt Hcp, Golf-ld, Vald klass och Tff-nr 

 Tävlingsledare är Torsten Johansson 070-4915168 / tjcl@live.se 

ÅgGKs veterankommitté 

 


