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Kvällstävlingar säsongen 2019 
 

Förra säsongen försökte vi oss på ett nytt koncept med att spela kombi tävlingar för att 
försöka locka spelare till att spela båda underlagen. Men tyvärr så var resultatet katastrof så 
efter diskussion i styrelsen så har vi i år kommit fram till att vi skall återinföra Fredagscupen 
igen fast med samma handikappsystem som vi körde förra året. Tävlingen kommer spelas på 
fredagar med start kl. 18.00. För att kvällstävling skall kunna genomföras så krävs det att 
minst 2 spelare deltar.  
Anmälningsavgiften går som vanligt oavkortat till prispengar till den spelare som lyckas vinna 
den aktuella kvällstävlingen. Trisslotter kommer att tas bort i år men ersättas med 300 kr i 
prispengar som klubben står för, 200 kr till segraren samt 100 kr till 2:an.
 
Poängräkningen kommer bli enl. följande 
     

 
Varv Poäng 
46-49 1 

44-45 2 

42-43 3 

40-41 4 

39 5 

38 6 

37 7 

36 8 

35 9 

34 10 

33 11 

32 12 

31 13 

30 14 

29 15 

28 16 

27 17 

26 18 

24-25 19 

21-23 20 

19-20 50 

18 100 

 
Extrapoäng som delas ut är 
Deltagande: 5 poäng Matchseger: 5 poäng Cupsegrare: 10 poäng Cup 2:a: 5 poäng  
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Handikappsystem (Räknas alla varv) 
Samma som förra året på filt (max 13 slag). Skulle man hamna på samma resultat när man 
räknat in handikappet för de båda spelarna i en match så är det den spelare med det lägre 
handikappet som vinner matchen, har man samma handikapp så är det den personen med 
det lägsta säsongssnittet som vinner (se snitt listan), har man samma handikapp och samma 
säsongsnitt så är det sudden death som avgör vem som vinner matchen. Detta gäller vid 
samtliga cuper samt vid säsongsfinalen. Önskar man att delta i en kvällstävling och har licens 
för en annan förening samt ingen historik på något snitt från tidigare tävling så kommer 
tävlingsledaren avgöra vilket handikapp man kommer få innan tävlingens start. 
 
Handikapp: Vi kommer basera handikappet efter de totala snittet man hade från  
kvällstävlingarna från ifjol på filten (om du inte var med ifjol så kommer det räknas från cup 
tävlingarna från 2017 och fr.o.m cup 6) när vår nya Nifo Steel var klar. Max 3 tävlingar från 
2017 kommer släpas efter för att klargöra de handikapp man kommer få. För att klargöra 
vad vi menar, var man med på två kvällstävlingar ifjol 2018 så kommer den sista tävlingen 
från 2017 räknas med också för att basera handikappet. När man har spelat tre cuper 2019 
så kommer förra årets resultat tas bort från snittberäkningen och bli basen på de snitt man 
kommer spela vidare på detta år. Har man inte spelat någon kvällstävling eller cup på den 
nya anläggningen så kommer man ha handikapp -3 första tävlingen för att sedan vara till 
grund till vilket handikapp man får till kvällstävling nr. 2 som man deltar i.  (se snittlista Filt 
2019 för att se vilket handikapp du har fått) 
 
Halvtidsfinal: När 9 av 18 kvällstävlingar har spelats så är det som vanligt halvtidsfinal med 
matchspel (Banvinster) där 16 spelare är kvalificerade till. Man kommer spela alla 18 
banorna på filten. En lista kommer sättas upp minst 1 vecka innan denna final där man 
möjlighet att kryssa i om man tänker delta eller inte. Det kommer inte finnas några krav på 
hur många kvällstävlingar man måste ha varit med på för att kvalificera sig till denna final 
som det kommer vara till säsongsfinalen. Finns det folk som kryssar i att dom inte kan delta 
så kommer det fyllas på underifrån tills vi får ihop 16 spelare (dock är senaste tiden på att 
bestämma sig om man skall spela eller inte dagen före kl. 18.00). Detta innebär då att sin 
plats på raka listan är då inte garanterad förrän dessa spelare har fyllts på. I lottningen utgår 
man som vanligt med att 1:an möter 16:e plats och 2:an möter 15:e plats osv. 
 
Säsongsfinalen: De 18 bästa spelarna på den totala poängställningen är kvalificerade till att 
spela säsongsfinalen som är på totalt 4 varv. Även i finalen så är det säsongssnittet med 
extra slag per varv som gäller på samtliga varv. På samma sätt som halvtidsfinalen så 
kommer en lista sättas upp minst 1 vecka innan tävlingen där man får möjlighet att kryssa i 
om man kommer delta i finalen eller inte, man har på sig till dagen innan kl. 18.00. När 
denna lista är klar så kommer spelare underifrån fyllas på i turordning, dock kommer spelare 
som har varit med 6 kvällstävlingar prioriteras och gå före andra som inte har spelat 6 
tävlingar men sannolikheten att en spelare som spelat 6 kvällstävlingar ligger från 19 plats 
och neråt är rätt liten. Finalen gå ut på att man börjar med att spela 2 kvalvarv sedan går 9 
spelare vidare till A-final och resterande 9 till B-Final förutsatt att man varit med på minst 6 
kvällstävlingar (se nedan) efter detta så avslutas det med 2 varv till innan vinnarna i 
respektive final koras. 
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A-final: De 6 bästa på den totala poängställningen direktkvalificeras till A-final förutsatt att 
man har varit med på minst 6 st. kvällstävlingar dvs. om man är bland de 6 bästa på den 
totala poängställningen men har då inte varit med på 6 kvällstävlingar så får man inte spela 
A-final eller vara med om att slåss om de 3 platserna till A-final under de 2 första kvalvarven 
utan får då inrikta sig på att spela B-final. Den som tar dennes plats är det den som ligger 
närmast 6 plats och som då har varit med i 6 kvällstävlingar som direktkvalificeras till A-final.  
 
Kvalvarven: De 2 första varven av 4 totalt spelas om att kvala in sig till A-final de som får 
chansen att kvala dessa varv är de spelare som ligger på plats 7-12 men samma här som A-
final man måste ha varit med på minst 6 kvällstävlingar för att få spela om en plats till A-
final. Så låg man på en 8 plats med t.ex. 4 spelade kvällstävlingar så får man helt enkelt rikta 
in sig på en B-Final, samma sak gäller även här att då fylls det på underifrån med en spelare 
som har varit med på minst 6 kvällstävlingar. Detta kan innebära att kvalvarven kanske inte 
har 6 spelare som slåss om en A-final utan det kan vara 4 st. som slåss om de 3 sista 
platserna till A-final. 
 
B-Final: Normalt sett så är det spelarna som ligger från plats 13-18 samt de 3 som inte 
klarade kvalet som spelar B-final men med de nya reglerna med minst 6 spelade 
kvällstävlingar så kan detta innebära att det kan vara fler spelare med i B-finalen än i A-
finalen. 
 
Startavgift: Förra året så provade vi med att höja startavgiften till 40 kr men efter diskussion 
i styrelsen så tog vi beslutet att gå tillbaka till 20 kr för vuxen och 10 kr för ungdom. Är man 
icke medlem och kommer ifrån en annan klubb så är det dubbla avgiften för att vara med 
dvs 40 kr vuxen och 20 kr ungdom. 
 
 
 
 
 
 
 


