KM MATCH 2016
GRUPP 1
Joakim Kristoffersson
Johan Svärd
Kent Johansson
Björn Carlsson
GRUPP 2
Bo Arvidsson
Lars-Olov Nilsson
Marie Nowosad
Petra Svärd
GRUPP 3
Lars Thornberg
Joakim Svärd
Beata Johansson
Ulf Jansson
GRUPP 4
Joha Raskinen
Magnus Lönnström
Claus Zügner
Gunnar Johansson
GRUPP 5
Tony Olsson
Mats-Olov Jansson
Mikael Nordling
Camilla Wirås
GRUPP 6
Per-Åke Österberg
Tommy Jonsson
Henrik Mossfeldt
Dennis Nilsson
LOTTNINGEN ÄR GJORD I HCP-ORDNING VID LOTTNINGSTILLFÄLLET

KM MATCH 2016
Grupp 1
NAMN

JK

JS

KJ

BC

POÄNG

ANTAL
UPP/NER

Joakim
Kristoffersson
Johan
Svärd
Kent
Johansson
Björn
Carlsson
Joakim Kristoffersson
Johan Svärd
Kent Johansson
Björn Carlsson

070-567 79 02
070-233 65 42
073-433 39 86
070-655 74 83

Alla möter alla. Vinst ger 1 poäng, delad match ger 0,5 poäng och en förlust ger 0
poäng. Gruppsegrarna, grupptvåorna och de fyra bästa treorna går vidare till slutspel.
Om man hamnar på samma poäng gäller inbördes möte. Om det blev oavgjort i det
mötet vinner den som vunnit med totalt flest ”upp” alternativ minst ”ner”. (Ex. Vinst
med 3/2 ger +3, vinst med 7/6 ger +7. Förlust med 3/2 ger -3 och en förlust med 7/6
ger -7. På detta vis blir varje hål viktigt.
Herrar spelar från tee55 och damer tee46 om ingen annan överenskommelse sker
mellan spelarna. Full spelhandicap gäller i matcher, som spelas med hcp.
Spelaren med det högre handicapet får tillgodoräkna sig hela skillnaden mellan
spelarnas erhållna slag. Dessa tas ut efter banans indexering som finns på scorekortet.
Exempel: Om skillnaden mellan spelarna är tre slag.
Spelaren med det högre hcp har 1 slag extra på vart och ett av banans 3 svåraste hål
(index 1, 2 och 3).
Gruppspelet ska vara klart innan 17/7 och ni ansvarar själva för att kontakta
varandra.
Vid frågor kontakta Joakim Kristoffersson på tel. 070-567 79 02 eller
golf@lundsbergsgk.com
Lycka till!

KM MATCH 2016
Grupp 2
NAMN

BA

LON

MN

PS

POÄNG

ANTAL
UPP/NER

Bo
Arvidsson
Lars-Olov
Nilsson
Marie
Nowosad
Petra
Svärd
Bo Arvidsson
Lars-Olov Nilsson
Marie Nowosad
Petra Svärd

070-2761532
070-5861041
070-5533723
070-3160541

Alla möter alla. Vinst ger 1 poäng, delad match ger 0,5 poäng och en förlust ger 0
poäng. Gruppsegrarna, grupptvåorna och de fyra bästa treorna går vidare till slutspel.
Om man hamnar på samma poäng gäller inbördes möte. Om det blev oavgjort i det
mötet vinner den som vunnit med totalt flest ”upp” alternativ minst ”ner”. (Ex. Vinst
med 3/2 ger +3, vinst med 7/6 ger +7. Förlust med 3/2 ger -3 och en förlust med 7/6
ger -7. På detta vis blir varje hål viktigt.
Herrar spelar från tee55 och damer tee46 om ingen annan överenskommelse sker
mellan spelarna. Full spelhandicap gäller i matcher, som spelas med hcp.
Spelaren med det högre handicapet får tillgodoräkna sig hela skillnaden mellan
spelarnas erhållna slag. Dessa tas ut efter banans indexering som finns på scorekortet.
Exempel: Spelare 1 har 15 erhållna slag. Spelare 2 har 12 erhållna slag. Skillnaden är
alltså tre slag. Spelaren med det högre hcp har 1 slag extra på vart och ett av banans 3
svåraste hål (index 1, 2 och 3).
Gruppspelet ska vara klart innan 17/7 och ni ansvarar själva för att kontakta
varandra.
Vid frågor kontakta Joakim Kristoffersson på tel. 070-567 79 02 eller
golf@lundsbergsgk.com
Lycka till!

KM MATCH 2016
Grupp 3
NAMN

LT

JS

BJ

UJ

POÄNG

ANTAL
UPP/NER

Lars
Thornberg
Joakim
Svärd
Beata
Johansson
Ulf
Jansson
Lars Thornberg
Joakim Svärd
Beata Johansson
Ulf Jansson

070-3219552
070-2660541
0550-60358
070-2033887

Alla möter alla. Vinst ger 1 poäng, delad match ger 0,5 poäng och en förlust ger 0
poäng. Gruppsegrarna, grupptvåorna och de fyra bästa treorna går vidare till slutspel.
Om man hamnar på samma poäng gäller inbördes möte. Om det blev oavgjort i det
mötet vinner den som vunnit med totalt flest ”upp” alternativ minst ”ner”. (Ex. Vinst
med 3/2 ger +3, vinst med 7/6 ger +7. Förlust med 3/2 ger -3 och en förlust med 7/6
ger -7. På detta vis blir varje hål viktigt.
Herrar spelar från tee55 och damer tee46 om ingen annan överenskommelse sker
mellan spelarna. Full spelhandicap gäller i matcher, som spelas med hcp.
Spelaren med det högre handicapet får tillgodoräkna sig hela skillnaden mellan
spelarnas erhållna slag. Dessa tas ut efter banans indexering som finns på scorekortet.
Exempel: Spelare 1 har 15 erhållna slag. Spelare 2 har 12 erhållna slag. Skillnaden är
alltså tre slag. Spelaren med det högre hcp har 1 slag extra på vart och ett av banans 3
svåraste hål (index 1, 2 och 3).
Gruppspelet ska vara klart innan 17/7 och ni ansvarar själva för att kontakta
varandra.
Vid frågor kontakta Joakim Kristoffersson på tel. 070-567 79 02 eller
golf@lundsbergsgk.com
Lycka till!

KM MATCH 2016
Grupp 4
NAMN

JR

ML

CZ

GJ

POÄNG

ANTAL
UPP/NER

Joha
Raskinen
Magnus
Lönnström
Claus
Zügner
Gunnar
Johansson
Joha Raskinen
Magnus Lönnström
Claus Zügner
Gunnar Johansson

070-3770384
070-6029770
070-3070570
070-5861653

Alla möter alla. Vinst ger 1 poäng, delad match ger 0,5 poäng och en förlust ger 0
poäng. Gruppsegrarna, grupptvåorna och de fyra bästa treorna går vidare till slutspel.
Om man hamnar på samma poäng gäller inbördes möte. Om det blev oavgjort i det
mötet vinner den som vunnit med totalt flest ”upp” alternativ minst ”ner”. (Ex. Vinst
med 3/2 ger +3, vinst med 7/6 ger +7. Förlust med 3/2 ger -3 och en förlust med 7/6
ger -7. På detta vis blir varje hål viktigt.
Herrar spelar från tee55 och damer tee46 om ingen annan överenskommelse sker
mellan spelarna. Full spelhandicap gäller i matcher, som spelas med hcp.
Spelaren med det högre handicapet får tillgodoräkna sig hela skillnaden mellan
spelarnas erhållna slag. Dessa tas ut efter banans indexering som finns på scorekortet.
Exempel: Spelare 1 har 15 erhållna slag. Spelare 2 har 12 erhållna slag. Skillnaden är
alltså tre slag. Spelaren med det högre hcp har 1 slag extra på vart och ett av banans 3
svåraste hål (index 1, 2 och 3).
Gruppspelet ska vara klart innan 17/7 och ni ansvarar själva för att kontakta
varandra.
Vid frågor kontakta Joakim Kristoffersson på tel. 070-567 79 02 eller
golf@lundsbergsgk.com
Lycka till!

KM MATCH 2016
Grupp 5
NAMN

TO

MOJ

MN

CW

POÄNG

ANTAL
UPP/NER

Tony
Olsson
Mats-Olov
Jansson
Mikael
Nordling
Camilla
Wirås
Tony Olsson
Mats-Olov Jansson
Mikael Nordling
Camilla Wirås

070-5561790
070-3302470
073-0915001
070-2661145

Alla möter alla. Vinst ger 1 poäng, delad match ger 0,5 poäng och en förlust ger 0
poäng. Gruppsegrarna, grupptvåorna och de fyra bästa treorna går vidare till slutspel.
Om man hamnar på samma poäng gäller inbördes möte. Om det blev oavgjort i det
mötet vinner den som vunnit med totalt flest ”upp” alternativ minst ”ner”. (Ex. Vinst
med 3/2 ger +3, vinst med 7/6 ger +7. Förlust med 3/2 ger -3 och en förlust med 7/6
ger -7. På detta vis blir varje hål viktigt.
Herrar spelar från tee55 och damer tee46 om ingen annan överenskommelse sker
mellan spelarna. Full spelhandicap gäller i matcher, som spelas med hcp.
Spelaren med det högre handicapet får tillgodoräkna sig hela skillnaden mellan
spelarnas erhållna slag. Dessa tas ut efter banans indexering som finns på scorekortet.
Exempel: Spelare 1 har 15 erhållna slag. Spelare 2 har 12 erhållna slag. Skillnaden är
alltså tre slag. Spelaren med det högre hcp har 1 slag extra på vart och ett av banans 3
svåraste hål (index 1, 2 och 3).
Gruppspelet ska vara klart innan 17/7 och ni ansvarar själva för att kontakta
varandra.
Vid frågor kontakta Joakim Kristoffersson på tel. 070-567 79 02 eller
golf@lundsbergsgk.com
Lycka till!

KM MATCH 2016
Grupp 6
NAMN

PÅÖ

TJ

HM

DN

POÄNG

ANTAL
UPP/NER

Per-Åke
Österberg
Tommy
Jonsson
Henrik
Mossfeldt
Dennis
Nilsson
Per-Åke Österberg
Tommy Jonsson
Henrik Mossfeldt
Dennis Nilsson

070-5596622
070-5414303
070-8489450
073-0597620

Alla möter alla. Vinst ger 1 poäng, delad match ger 0,5 poäng och en förlust ger 0
poäng. Gruppsegrarna, grupptvåorna och de fyra bästa treorna går vidare till slutspel.
Om man hamnar på samma poäng gäller inbördes möte. Om det blev oavgjort i det
mötet vinner den som vunnit med totalt flest ”upp” alternativ minst ”ner”. (Ex. Vinst
med 3/2 ger +3, vinst med 7/6 ger +7. Förlust med 3/2 ger -3 och en förlust med 7/6
ger -7. På detta vis blir varje hål viktigt.
Herrar spelar från tee55 och damer tee46 om ingen annan överenskommelse sker
mellan spelarna. Full spelhandicap gäller i matcher, som spelas med hcp.
Spelaren med det högre handicapet får tillgodoräkna sig hela skillnaden mellan
spelarnas erhållna slag. Dessa tas ut efter banans indexering som finns på scorekortet.
Exempel: Spelare 1 har 15 erhållna slag. Spelare 2 har 12 erhållna slag. Skillnaden är
alltså tre slag. Spelaren med det högre hcp har 1 slag extra på vart och ett av banans 3
svåraste hål (index 1, 2 och 3).
Gruppspelet ska vara klart innan 17/7 och ni ansvarar själva för att kontakta
varandra.
Vid frågor kontakta Joakim Kristoffersson på tel. 070-567 79 02 eller
golf@lundsbergsgk.com
Lycka till!

