
Mellansvenska Cupen
2023

www.msbgf.se



Klassindelning
Indelning av klasser görs enligt nedan baserat på årets säsong handikapp på filt.

Klass A Klass B Klass C Klass D Ungdom
< - 8,9 9,0 – 12,9 13,0 – 18,9 19,0 - 26 7 – 15 år

Ungdomar 14-15 år får välja om de vill spela i handikappklass eller ungdomsklass.

Spelschema
Deltävling Datum Spelplats Underlag

1 2023-04-30 Södertälje BGK Filt
2 2023-05-14 Skoghalls BGK Filt
3 2023-05-21 Eskilstuna BGK Filt
4 2023-06-11 Mosås BGK Filt
5 2023-06-18 Djulö BGK Filt
6 2023-06-25 MGK 49 Nyköping Filt
7 2023-08-06 Haga BGK Filt
8 2023-08-20 Strängnäs BGK Filt
9 2023-08-27 Örebro BGK Filt

Final 2023-09-09/10 Södertälje BGK Filt

Anmälan
Anmälan till deltävlingarna görs via HCP-Online genom den klubb där man har sin licens
utfärdad.
Anmälan ska göras senast två dagar före tävlingsstart eller enligt inbjudan.
Genom att anmäla sig till en tävling godkänner man att resultaten från tävlingen offentliggörs
i olika medier.

Anmälningsavgifter deltävlingar
För betalningsanvisningar till deltävlingar se respektive tävlingsinbjudan från arrangörerna.

Klass Anmälningsavgift Prispengar Till tabell
vinst

Till
final

Till
arrangör

Handikappklass 250 120 30 70 30
Ungdom 100 60 0 40 0



Officiell träning
Dagen innan första tävlingsdag är officiell träningsdag.
Då ska spelaren bära sin förenings tävlings- eller träningsdress.
Endast tävlande spelare får träna denna dag.
Även under träning ska anläggningen hållas fri från skräp.

Rekommendationer deltävlingar
Dessa rekommendationer bör följas för att få deltävlingarna i Mellansvenska Cupen så
enhetliga som möjligt.

● Utgå från att spela 3 varv. Dock får man som tävlingsledare bestämma att dra ner
antalet varv till 2 varv om deltagarantalet blir för stort.

● Tävlingen startar klockan 09:00
● Spelordning är D-C-U-B-A
● 1 slags inslag tillämpas på varje varv.
● Alla ungdomar som deltagit får ett pris, detta pris bör inte vara i form av kontanter.
● Tävlingsresultat redovisas kontinuerligt på en bildskärm eller via projektor.
● Se till att hålla anläggning ren från skräp både under tävlings- och träningsdagen.

Poängberäkning deltävlingar
Vid lika resultat särskiljs spelarna enligt nedan:

1. Placering 1-3 särspelas alltid.
2. Lägst differens mellan varven används vid placering 4-12. Vid lika differens:
3.

a. Flest 1:or
b. Flest 2:or
c. Osv

Placering Poäng Placering Poäng
1 18 7 9
2 16 8 8
3 14 9 7
4 12 10 6
5 11 11 5
6 10 12 4

Resterande deltagare som genomfört tävlingen får 2 poäng. Om färre personer än 12 deltagit
följs poängfördelningen ovan, vid tex två spelare i en klass utdelas 18 och 16 poäng.

Slutställning
Poängen från deltävlingarna summeras för att få fram en totalpoäng som avgör placeringen i
respektive klass. Pengar fördelas utifrån tabellen, se tabell vinst i appendix III.
Vid samma totalpoäng särskiljs spelarna enligt nedan:

1. Spelaren med högsta delpoäng
2. Spelaren med näst högsta delpoäng
3. osv



Kvalificering till Final
● De tio bästa i varje klass kvalificerar sig för finalen.
● För att kvala in till finalen ska man i första hand ha spelat minst tre deltävlingar. För

att en tävling ska räknas måste man ha fullföljt tävlingen.
● Om antalet anmälda i en klass är undertalig tillåts även anmälan från spelare med

färre än tre deltävlingar. I andra hand godkänns anmälningar för spelare med en
deltävling utifrån poäng.
Alltså tillåts spelare med 2 deltävling genomförd spela i finalen givet att ingen annan
spelare med fler en deltävling kvalar före.

Anmälan finalen
Anmälan till finalen är man själv ansvarig att utföra. Under de 2 sista deltävlingarna kommer
TK ansvara för att sätta upp listor där man ska anmäla sig. MAN ÄR ALLTSÅ SJÄLV
ANSVARIG FÖR ATT SKRIVA UPP SIG PÅ LISTAN, ALTERNATIVT KONTAKTA TK.
Skriver man inte upp sig på sista deltävlingen eller kontakter TK dagen då sista deltävlingen
spelas går platsen till någon annan. Inga undantag kommer att göras.
Anmälan ska också ske via HCP-Online genom den klubb där man har sin licens utfärdad.
Poängtabellen kommer successivt uppdateras på www.msbgf.se där man kan följa om man
kvalar eller ej.

Anmälningsavgift finalen
För betalningsanvisningar till finalen se tävlingsinbjudan från arrangören.

Klass Anmälningsavgift Prispengar Till arrangör
Handikappklass 250 220 30
Ungdom 100 100 0

Regler finalen
Finalen spelas som ett individuellt seriespel över två dagar. Varje match består av en runda
där slag antalet jämförs, vinnaren erhåller 2 poäng och förloraren 0 poäng. Vid lika slagantal
erhålls 1 poäng för vardera spelare.
Lottningen sker förslagsvis i bangolf arena via formen ’Lagtävling med matchspel’ med fyra
klasser, där varje lag består av en kvalificerad spelare. Lottningen ska ske så att ettan och
tvåan från tabellen möts i sista matchen, manuella justeringar rekommenderas för att tävlande
från samma klubb möts tidigt.
Ungdomar spelar två separata tävlingar, en för vardera dag, spelformen bestäms i samråd
mellan final arrangören och Mellansvenska i hänsyn till deltagarantalet.
Alla varv under matchspelet är hcp-grundande, dvs Solvalla räknas inte med.
För prisfördelning se Appendix III.

http://www.msbgf.se


Dag 1
● Första separata tävlingen för ungdomar.
● 10 deltagare per handikappklass.
● 5 matcher för samtliga hcpklassdeltagare där varje match består av ett varv.

Dag 2
● Andra separata tävlingen för ungdomar.
● 4 matcher för samtliga hcpklassdeltagare där varje match består av ett varv.
● Vinnaren av varje klass går vidare till Solvalla.
● För särskiljning gäller följande:

o Poäng
o Inbördes möte (Vid 2 person på samma poäng)
o Slag
o Särspel

● Vinnaren av Solvalla vinner ett vandringspris som mästare i Mellansvenska Cupen
och en inteckning i vandringspriset (inteckningen står vinnaren för).

● Tre inteckningar i vandringspriset gör att man erövrar priset.

Spelregler Solvalla
Handikapp:

Klass A Klass B Klass C Klass D
0 slag 2 slag 4 slag 6 slag

● Först slår D-spelaren 6 slag, därefter C-spelaren 4 slag följt av B-spelaren som slår 2
slag. Därefter börjar själva solvallan enligt gällande startordning.

● Startordning är D-C-B-A
● Banan måste klaras innan man får fortsätta på nästa bana (dvs ingen slagbegränsning).
● Spelbar boll ska inte flyttas även om den hindrar efterföljande spelares bollbana.
● Om en spelare träffar annan spelares boll ska båda bollarna spelas varifrån de hamnar

(bollen får flyttas ut till linje).
● Om egen eller annans boll hamnar i kopp ska den tas ur koppen för att i nästa slag

fortsätta i efterföljande bana.
● Om boll hamnar utanför banan ska man vänta med att flytta in bollen tills nästa slag

ska genomföras.
● Försten att sätta bollen på bana 18 vinner.

Mellansvenskas skyldigheter finalen
Sanktions avgiften samt domararvode för finalen betalas av Mellansvenska då final
arrangören utför ett uppdrag åt Mellansvenska, likt distriktsmästerskapen.
Mellansvenska tar kontakt med final arrangören angående spelformen för ungdomar.

Final arrangörens skyldigheter finalen
Om spelformen behöver ändras på grund av dåligt väder ska final arrangören ta kontakt med
TK för att tillsammans anpassa spelformen så att en vinnare kan koras. Möjliga anpassningar
ifall lördagen regnar bort är att matcherna spelas på ett färre antal banor.
Ifall söndagen regnar bort kan varje spelares snitt från lördagen styra poängfördelningen för
kommande matcher som inte kan spelas.
Angående Solvalla lämnas inga möjliga förslag på annan spelform, antingen kan Solvalla
genomföras eller ej, en Mellansvenska mästare koras inte enbart genom matchspelet.



Appendix I
Prismatris deltävlingar
Deltagare 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a 8:a Totalt

1 120 120
2 240 240
3 360 360
4 480 480
5 390 210 600
6 460 260 720
7 540 300 840
8 620 340 960
9 700 380 1080
10 600 360 240 1200
11 660 390 270 1320
12 720 430 290 1440
13 780 460 320 1560
14 840 500 340 1680
15 720 450 360 270 1800
16 760 480 380 300 1920
17 810 500 400 330 2040
18 860 540 430 330 2160
19 910 570 450 350 2280
20 860 520 430 330 260 2400
21 900 550 450 350 270 2520
22 950 580 470 360 280 2640
23 990 600 460 380 300 2760
24 1030 630 510 400 310 2880
25 990 630 480 360 300 240 3000
26 1020 650 490 370 310 280 3120
27 1060 680 510 380 320 290 3240
28 1100 700 530 400 330 300 3360
29 1140 730 550 410 350 300 3480
30 1080 720 500 430 360 290 220 3600
31 1110 740 520 440 370 300 240 3720
32 1150 760 530 460 380 310 250 3840
33 1180 790 550 470 390 320 260 3960
34 1220 810 570 480 400 330 270 4080
35 1210 790 550 480 400 320 240 210 4200
36 1240 820 560 490 410 330 250 220 4320
37 1280 840 570 510 420 340 250 230 4440
38 1320 860 590 520 430 340 260 240 4560
39 1350 880 600 530 440 350 280 250 4680



Appendix II
Information för deltävlingar

Rapportering av tävling

Efter tävlingen ska BGM-filen skickas snarast till TK via E-post antonfyrkant@gmail.com,
dock senast dagen efter avslutad tävling.

Betalningsinformation

100 kr för varje deltagare i handikapp klasserna samt 40 kr för varje ungdom ska skickas till
final arrangören. Betalningen ska ske senast onsdagen efter genomförd tävling.

Betalning sker till:

Södertälje BGK Bankgiro: 5198-1330

Enligt beslut av Mellansvenska Bangolfförbundets styrelse kommer klubbar som inte betalar
final pengarna i tid faktureras en straffavgift på 1000 kr.

Krav på BAMS

Vid varje tävling i cupen ska BAMS användas för att kunna rapportera resultaten live.
Ansvaret för att utrustning finns på plats till tävlingen ligger på den arrangerande klubben.
Utrustning för BAMS finns att hyra via Mellansvenska.
Det är även högst rekommenderat att redovisa tävlingsresultaten på en bildskärm eller via
projektor (ingår ej i BAMS utrustningen från Mellansvenska).

mailto:mellansvenska@bangolf.se


Appendix III
Prisfördelning Tabell vinst och Finalen

Tabell Vinst

Pengarna från deltävlingarna (30 kr per deltagare) till Tabell vinsterna fördelas enligt
deltagarantalet i respektive handikappklass.

Klass
1:a 2:a 3:a

Handikappklass 50% 30% 20%

Finalen

Handikappklasser
● Pengarna från deltävlingarna (70 kr per deltagare) till Finalen delas i fyra lika stora

potter, en per handikappklass.
● 220 kr per finaldeltagare i respektive klass adderas till respektive pott.
● 750 kr per pott (totalt 3000 kr) läggs undan till Solvalla vinnaren.

Från potterna fördelas prispengarna enligt nedan:

Klass 1:a 2:a 3:a 4:a
Matchspel 40% 30% 20% 10%

Detta medför att det blir lika stora prissummor i de fyra olika klasserna, givet ett fullt
deltagarantal i alla klasser.
Vinnaren av Solvalla erhåller 3000 kr samt inteckning i vandringspriset.

Ungdom
Pengarna från deltävlingarna till finalen (40 kr per deltagare) samt 100 kr per deltagare i
finalen läggs i ungdomspotten. Här rekommenderas det att pris ges till alla ungdomar, formen
på priset bör inte vara pengar utan något annat med motsvarande värde. Ansvaret för hur
ungdomspotten fördelas mellan de deltagande finalisterna ligger på final arrangören.



Appendix IV
Kontaktuppgifter TK

Anton Eriksson, Skoghalls BGK

antonfyrkant@gmail.com
073 -0690423

Daniel Ågren, Södertälje BGK

dmdanne@hotmail.com
070-6918030

Hemsida

www.msbgf.se
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