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Seriespelet genomförs strikt enligt R&A och SGF`s regler för matchspel samt MNS lokala. 

 

* Varje lag skall bestå av 4 kvinnliga spelare och 8 manliga. 

* Åldersgräns för att få delta är från det år man fyller 55 och äldre. Det är upp till varje klubb 

   att fatta beslut om Greenfeemedlemmar får delta eller inte i MNS. Vid svårighet att ”få ihop” 

   4 damer tillåts 1 dam som fyller 50 år och äldre. 

* Matcher spelas över 18 hål och enbart spelare med högst exakt HCP 36 äger deltaga. 

   Om deltagande spelare har ett exakt HCP över 36 ska 36,0 räknas för spelaren. 

* De 2 damerna, en fyrboll, och de 4 herrarna, två fyrbollar. 

   Övriga 2 damer och fyra herrar, två spelar fyrboll-bästboll. En damboll och 2 herrbollar. 

   Dambollarna spelas först, sedan herrbollarna.  

   Alla matcher med HCP enligt fallande skala (exakt HCP). 

* 9 matcher spelas därmed; vinst ger 1 poäng och delning ½ poäng. WO lämnas i den/de 

    matcher som saknar deltagare. 

* Vinnande lag får i serien 2 poäng, vid oavgjort får vardera laget 1 poäng.  

* Hemmalagets kapten sänder matchresultaten till undertecknad inom 3 dagar. 

* Om lag B ej kan deltaga utifrån godkänt Spelprogram och inget nytt datum kan planeras  

   mellan de två klubbarna A & B så får i serien lag A 2 poäng & 4,5 matchpoäng.  

   Lag B får 0 poäng och 0 matchpoäng. 

* Om ett pågående matchspel måste avbrytas och inte kan avslutas den dagen, och att båda 

   lagen inte kan komma överens om att hitta ett nytt speldatum, får i serien 1 poäng & 

   4,5 matchpoäng till de båda lagen. 

* Om båda lagen inte vill eller inte kan mötas under säsongen får båda 1 p & 4,5 matchpoäng.   

* Vid lika poängsumma vid seriens slut vinner det lag som har mest matchpoäng. Om lagen 

   fortfarande är lika vinner inbördes möte. Har detta slutat oavgjort vinner bortalaget. 

* Vandringspriset till vinnande klubb. Vandringspriset kommer inte att erövras. 

   Vinnande klubb ser till att namnet skrivs in på vandringspriset.  

   Om inte meddelas MNS ansvarig som hjälper till med det. 

* Varje lag svarar för sina egna kostnader och hemmalaget svarar för gästande lags greenfee 

   samt gästande lag bjuds på lunch efter tävlingen. 

* Avslutningstävling: En av klubbarna arrangerar en avslutningstävling (2023: Bjurholms GK) 

   där alla som varit deltagande minst 1 gång för sitt MNS lag får möjlighet att vara med (Max 

   12 st. spelare från resp. lag). I mån av plats kan även 50+ vara med som har deltagit i 

   respektive klubbs Seniors tävlingar. Upp till arrangerade hemmaklubb att fördela eventuella 

   lediga platser men om möjligt fördela till alla klubbar. Maximalt 84 spelare kan deltaga. 

   Avslutningsklubben står för greenfee och deltagarna betalar för egen mat och dryck. 

* Giltigt läkarintyg, enligt gängse regler, krävs för golfbil. Att ange en krämpa för dagen, t.ex. 

   ont i knä eller rygg, ger inte tillstånd till golfbil. Lagledare ansvarar för info och att detta 

   efterlevs. Undantag: Det behövs inte läkarintyg för 70+are men spelare med giltigt läkarintyg 

   prioriteras först om begränsad tillgång till golfbil. 

* Spelavgiften är 500 kr som faktureras av ÅGF kassör. Avgiften (7 x 500) 

   använder ansvarig klubb till priser i samband med avslutningstävlingen. 

* Lagkapten för bortalag sänder aktuell laguppställning till hemmalag. 

   Skall vara hemmalaget tillhanda senast 2 dagar innan tävlingsdag. 

* Rätten att flytta fram till en kortare tee från och med det år spelaren fyller/fyllt 70 år 

   får tillämpas där det finns en slopad kortare tee.  
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