
     
SOLLEFTEÅ BK  
Arrangerar fyrmanna liga med silverstatus vid minst sex lag. Matcherna spelas i första hand en tisdag 

i månaden men vid behov kommer två tisdagar att läggas ut någon månad. Planeringen är satt efter 8 

lag men vi tar gärna emot flera lag. 

 

Ligan kommer att spelas efter ett handikappsystem baserat på lagets handikapp så nära matchdag som 

möjligt. TL ansvarar för att ett handikapp räknas ut för laget när serien startar och uppdaterar utifrån 

vilka medlemmar som ingår i laget.  

 

NYTT för i år är att vi spelar 2 x 12 brickor, totalt 24 brickor och med samma 

partner. (Det är tillåtet att byta) 

Preliminära matchdagar: 6/12, 10/1, 21/2, 7/3, 21/3, 12/4 & 9/5. 

 
Lagen kan få flytta fram sin match i två veckor (förutom sista matchen) innan WO blir aktuellt. Nytt är 

att vid eventuell WO (25-0) i både hcp och ordinarie betalas ändå start avgiften (200 kr) och den 

skall betalas till kassören av ansvarig lagkapten senast vid nästa match. Anser något lag att orsaken 

helt vilar på det andra laget gäller beslut av TL efter att respektive lagkapten har inlämnat skriftligt 

förklaring och motivering. Lämnas ingen förklaring tilldöms att hemmalaget har rätt. 

 

Räknas ut enligt nedan: 

Varje spelares handikapp enligt spader läggs ihop exempelvis: 

 
Lag "Rutinerad": 43,00+24,90+28,40+26,80 = 123,1 delat med 4 så blir snittet = 30,77.   

Lag "Orutinerad": 45,00+ 43,80+ 49,50+ 47,80 = 186,10 delat med 4 så blir snittet = 46,53 

Lag Orutinerad 46,73 – Lag rutinerad 30,77 = 15,96 = 16,00 är ledningen vid match. 

 

Detta system möjliggör att det blir jämnare matcher.   

 

Matchresultat rapporteras till TL.  
(Observera att startavgiften 200 kr/lag/match ska betalas via swish nummer 1234398020 ) 
 

Spelare kan endast representera ett lag per säsong (våren 2023). Första gången en spelare deltar räknas 

spelaren till laget. Laget får normalt bestå av maximalt 6 spelare. Eventuellt undantag ska godkännas 

av TL. Lagen kan kombineras med spelare från olika klubbar/distrikt. 

 

Priser (endast i hcp serien) utgår utifrån antalet anmälda lag. Med 10 lag delas tre priser ut samt ett 

utlottat pris. 1:a 3200 kr, 2:a 2600 kr, 3:e 2000 kr och samt ett utlottat pris på 1000 kr. Vid färre/flera 

lag justeras vinstsumman. 

 

Anmälan 
Senast den 20/11 till Jerry Mähler 070-407 07 09. Anmälan går även bra via mail. 

Anmälan ska innehålla minst en lagkapten och tre lagmedlemmar med medlemsnummer. 

Spelavgift 50:- per spelare och match inklusive kaffe/te.  Varje lag håller med eget fikabröd. 

 

 
Sollefteå BK 

DTL/Jerry Mähler  

Säsong 9 
NYTT FYRMANNASPEL I SOLLEFTEÅ. 

 

December 2022 till maj 2023 


