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CUP STOCKHOLM 

StockholmAlliansen www.cupstockholm.nu. 

Regler CUP STOCKHOLM 2018 

Preliminär version 02 
Revideringar 

datum version  Ändring 
2018-02-18 P01 Lars Ekström Efter Rundabord 2017-10-15 
2018-04-15 P02 Lars Ekström Efter Alliansmöte 2018-04-11 
    

 

Nyheter 2018 
StockholmAlliansens medlemmar Oförändrat. 

VU:s sammansättning Car-Johan Ryner och Lars Ekström. 

Ekonomisk ansvarig Ulla-Britt Hessel, Enköping 

Klassindelning hcp gränserna A:7 B:12 C:18, oförändrat 

Differentierade startavgifter Oförändrat: A: 300 kr B: 250 kr C: 200 kr D: 150 kr. 

Prisfördelning deltävlingar Oförändrat 

Antal priser slutställning och klassfinaler Oförändrat: fyra priser 

Gemensam start i alla tävlingar Oförändrat: spelordningen är A-B-U-C-D (se 2.3) 

Kvalificering final Reservplatser samma som 2017. Anmälan av kvalificerade spelare och reserver görs via HCP-Online 
senast sex dagar innan speldag (måndag). 
Prisunderlag klassfinaler och slutställning deltävlingarna Underlaget från den fasta avgiften 
fördelas klassvis: A:40 % B:30 % C:20 % D:10% 

Priser ungdom Alla ungdomar skall få priser (dock ej penningpriser). 

Kvalificering till SuperFinalen Ettan och tvåan i respektive klassfinal är kvalificerade. 

Superfinalen Antalet frislag ändras till B:2 slag C:4 slag D:6 slag. Pris vinnaren 2 500 kr. 

Genomförande Solvalla Oförändrat. Spelbar boll ligger kvar (se detaljer i avsnitt 3.6.4 sidan 5) 
 

Spelprogram Cup Stockholm 2018 + DM Gemensam start A – B – U – C – D 
Cup Stockholm 1 22 april Sundbyberg MOS   
Cup Stockholm 2 29 april Enköping filt  
Östsvenska serien omgång 1 13 maj Sundbyberg filt  

Cup Stockholm 3 20 maj Uppsala EB  
Cup Stockholm 4 27 maj Tantogården betong  
Cup Stockholm 5 3 juni AK 98 betong  
Östsvenska serien omgång 2 10 juni Uppsala EB  

Cup Stockholm 6 17 juni Solna filt  
Östsvenska serien omgång 3 22 juli Solna filt  

Cup Stockholm 7 5 augusti Norrtälje  
Cup Stockholm 7 12 augusti Sundbyberg filt  
DM mix + par 18 aug Enköping filt  
DM individuellt 19 aug Enköping filt  
Cup Stockholm FINAL 26 aug Enköping filt klassfinaler + Superfinal 
   ettan och tvåan i resp klassfinal går till Superfinal 
SAGM 2018 (8 varv) 1 – 2 september Sundbyberg MOS  
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1 Allmänt 
1.1 StockholmAlliansens medlemmar (12 st) 
AK 98, Enköping, Ersta, Haninge, Kristineberg, Norrtälje, Solna, Stockholm, Sundbyberg, 
Tantogården, Tyresö och Uppsala. Primärt syfte är att arrangera tävlingar i Cup Stockholm. 

Målsättning är att alla klubbar inom Östsvenska distriktet deltar i alliansen. 
 
1.2 VU 
VU:s uppgift är att lösa de frågor som uppstår under säsongen. VU:s sammansättning år 2018 är: 

Carl-Johan Ryner och Lars Ekström. 
 
1.3 Rundabordskonferens  
Östsvenska BGF kallar till rundabordskonferens i oktober då preliminärt spelprogram tas fram och 
nästa års final arrangör utses.  
 
1.4 Klubbavgift 
Alla klubbar ingående i alliansen betalar en årlig avgift av 2500 kronor (500 kr administrativa 
kostnader för Cup Stockholmsida på Internet). 
 
1.5 Utträde 
Klubb som varit med StockholmAlliansen året innan skall skriftligen/via mail anmäla sitt eventuella 
utträde till finalarrangören senast 31/12-2018 
 
1.6 Klassindelning 
SHcp för filt i HCP-Online efter vintersäsongen 2017-2018 bestämmer spelares hcp-baserade klass 
för säsongen 2018: 

klass A klass B klass C klass D 
hcp < 8 8 <= hcp < 13 13 <= hcp < 19 hcp >= 19 

Spelare har rätt att byta till högre klass (t ex från C till B) och spelar därefter i den valda klassen 
resten av säsongen. Valet måste göras i samband med spelarens första deltävling och måste 
meddelas arrangören innan anmälningstidens utgång (hanteras inte av HCP-Online). 

Ungdom: flickor och pojkar B, C spelar ihop i klass U. Om endast en deltagare i klassen spelar 
denne i klass C eller D men räknas som vinnare i klass U. 
Ungdom A spelar i sin hcp-baserade klass. 
 
1.7 Startavgifter 
Differentierade startavgifter enligt nedan: 

Deltävling startavgift Priser till finalen till arrangör 
klass A 300 kr 130 kr 125 kr 45 kr (20 + 25) 
klass B 250 kr 105 kr 100 kr 45 kr (20 + 25) 
klass C 200 kr 80 kr 75 kr 45 kr (20 + 25) 
klass D 150 kr 55 kr 50 kr 45 kr (20 + 25) 
klass U 50 kr   50 kr 

 

Final  startavgift  till finalen till arrangör 
Klass A - D 300 kr  245 kr 55 kr (30 + 25) 
klass U 50 kr   50 kr 

Spelarrangör blir subventionerad för domararvodet (ca 800 kr). 
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1.8 Fakturering 
Finalarrangör ansvarar för faktureringen av alliansklubbarna. 

Inför första deltävlingen faktureras de alliansklubbar, som INTE arrangerar en deltävling, den årliga 
klubbavgiften på 2 500 kr med sista betalningsdag en månad innan finaldagen. 

Alliansklubbar som arrangerar en deltävling faktureras efter genomförd tävling med klubbavgiften 
plus prisunderlaget till finalen (enligt tabellen i avsnitt 1.7 Startavgifter ovan) minus domararvodet. 
Sista betalningsdag är 10 dagar efter genomförd tävling. Om sista deltävlingen äger rum mindre än 
10 dagar innan finaldagen är sista betalningsdag 3 dagar före finaldagen (finalarrangören skall ha 
erhållit alla pengar INNAN finaldagen). 
 
1.9 Prismatris 
Ett pris per fem startande med fördelning enligt nedan: 

Antal anmälda 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a 
1-7 100 %      

8-12 65 % 35 %     
13-17 50 % 30 % 20 %     
18-22  40 % 25 % 20 % 15 %    
23-27  36 % 22 % 18 % 14 % 10 %   
28-32 33 % 21 % 16 % 12 % 10 % 8 %  

33- 30 % 20 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 %
 

Undantag: Om prissumman för sista prisplats understiger startavgiften väljs steget innan i prismatrisen ovan, dvs om 
antal anmälda är 28-32 och prissumman för 6:te plats understiger startavgiften blir antalet priser 5 (23-27). 

Exempel prisfördelning med differentierad startavgift 
klass antal startande prisunderlag 1:a 2:a 3:e 4:e totalt 

A 15 130 kr 975 kr 585 kr 390 kr  1 950 kr 
B 22 105 kr 925 kr 580 kr 460 kr 350 kr 2310 kr 
C 22 80 kr 705 kr 440 kr 350 kr 265 kr 1760 kr 
D 15 55 kr 415 kr 250 kr 165 kr  825 kr 

Spelarrangören gör lämpliga justeringar för att få jämna belopp. Antalet priser och prisfördelning skall redovisas 
INNAN tävlingen startar. 

Alla prisplatser avgörs med sudden vid lika resultat. Sudden skall fullföljas till slutet, dvs man spelar klart om 
övriga placeringar och poäng. Lika resultat efter sudden och prisplats ger samma placering och poäng. 

Inga penningpriser i ungdomsklassen men samtliga ungdomar skall ha priser från prisbord med golfsaker eller annat. 
 

2 Deltävlingar 
2.1 Träning 
Dagen före tävling är tävlingsanläggningen stängd för allmänheten för fri träning för alla deltagare. 
Måndag till fredag tävlingsveckan är det gratis träning för licensierade spelare från klubbar 
ingående i alliansen. Vid dubbeltävling är anläggningen stängd för allmänheten från kl. 15.00 dag 
före första tävlingsdag, tills andra tävlingsdagen är helt avslutad. Fri träning för alla tävlings-
deltagare sker från kl. 15.00 före första dagens tävling, samt efter första dagens tävling. 

Om arrangörsklubben anser det mycket angeläget att boka banan för externa evenemang som 
försvårar eller förhindrar träning under träningsveckan, må det förekomma. Ett villkor är dock att 
samtliga spelare informeras på lämpligt sätt (inbjudan, Cup Stockholms hemsida, klubbens 
hemsida). 
 
2.2 Anmälan 
Anmälan till tävling görs via HCP-Online genom den klubb där man har sin licens utfärdad, senast 
två dagar före tävlingsdag eller enligt inbjudan. Anmälningsavgiften betalas av klubben via angivet 
plusgiro- eller bankgirokonto enligt inbjudan. 

Efteranmälan till kl.18 dag före tävling kan göras mot 100 kr extra som oavkortat går till 
arrangerande klubb.  

Berörda spelare godkänner att resultaten för den aktuella tävlingen offentliggörs i olika medier. 
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2.3 Tid och startordning vid deltävlingar 
Alla deltävlingar har gemensam start med starttid 09.00. Spelordningen är klass A-B-U-C-D. 

En (1) minuts inslagning per spelartrio tillämpas samtliga varv. 
 
2.4 Poängberäkning 
Poäng i klass A-D 20, 17, 15, 14, 13, 12, 11, o.s.v. Minst 2 poäng för fullföljande av tävling  
Poäng i ungdomsklassen 10, 7, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng till alla övriga som fullföljer tävlingen.  
 

3 Slutställning och Finaltävling 
3.1 Slutställning 
Efter att samtliga deltävlingar har spelats kan slutställningen i klasserna U och A – D beräknas. 
Poängen från deltävlingarna summeras för att få en totalpoäng som i första hand avgör placeringen 
i respektive klass. Skulle spelare hamna på samma totalpoäng gäller följande särskiljningsregler: 

1. spelare med högsta delpoäng kommer före 
2. om fortfarande lika, näst högsta delpoäng kommer före 
3. om fortfarande lika, näst näst högsta delpoäng, osv ända till sista tävlingen om så krävs 

Om spelare ändå inte kan särskiljas upprepas ovanstående särskiljningsregler så många gånger som 
behövs med skillnaden att högsta delpoäng värderas högre ju fler antal deltagare tävlingen haft. 

Utifrån totalpoängen och tillämpning av ovanstående särskiljningsregler sammanställs klassernas 
slutställning. 
 
3.2 Klasspriser från deltävlingarnas slutställning 
De fyra bäst placerade spelarna enligt slutställningen i klasserna A till D tilldelas priser som 
beräknas efter sist genomförd deltävling inför finaltävlingen, se avsnitt Prisunderlag klasspriser 
finaldagen och slutställning deltävlingar sidan 6.  

Utdelning av klasspriserna från deltävlingarnas slutställning sker INNAN finaltävlingen startar. 
 
3.3 Kvalificering till finaltävlingen 
De sexton bäst placerade spelarna enligt slutställningen i klasserna A till D och de fyra bäst 
placerade spelarna enligt slutställningen i klass U är direktkvalificerade till FINALTÄVLINGEN. Icke 
direktkvalificerade spelare är reserver i turordning enligt slutställningen. 

Anmälan av direktkvalificerade spelare skall göras via HCP-Online senast nio dagar innan spel-
dagen (fredag) för finalen. Även reserver skall anmäla sitt intresse via HCP-Online senast nio dagar 
innan finaldagen, så att deltagarlistan kan fastställas senast till måndagen innan finaldagen. 

Placeringen i slutställningen i respektive klass blir spelarens startnummer som används vid 
tillämpliga fall under finaltävlingen. Om det är färre än 16 direktkvalificerade spelare i en klass vid 
finaltävlingen justeras startnumret efter placeringsordningen i slutställningen. Om t ex fyran ersatts 
med en reserv får femman och övriga direktkvalificerade startnummer ett lägre än placeringen i 
slutställningen och reserven startnummer 16. 
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3.4 Klassvisa finalspelet 
Det klassvisa finalspelet avgörs i fyrbollar, som bestäms utifrån startnumret och lottning: 

fyrboll 1-1 fyrboll 1-2 fyrboll 1-3 fyrboll 1-4 
startnummer 1  startnummer 4  startnummer 3 startnummer 2 

Övriga spelare lottas ca 15.00 dagen innan finaldagen. Startordningen i respektive fyrboll bestäms 
av startnumret (lägst startnummer sist). 
 

De två bästa i respektive fyrboll går vidare till andra omgången. Vid lika resultat tillämpas sudden. 
Således har andra omgången (semifinal) följande sammansättning: 

fyrboll 2-1 fyrboll 2-2 
två bästa från fyrboll 1-1 och fyrboll 1-2 två bästa från fyrboll 1-3 och fyrboll 1-4 

De två bästa i respektive fyrboll går vidare till klassfinalen. Vid lika resultat tillämpas sudden. 

fyrboll klassfinal två bästa från fyrboll 2-1 och fyrboll 2-2 

Vid lika resultat avgörs placering med sudden oavsett vilken placering det gäller. De två främst 
placerade går till SuperFinalen. 
 
3.5 Cup även i Ungdomsklassen 
Ungdomsklassen spelar fyrboll, där den som har högst resultat blir utslagen. Vid lika resultat 
tillämpas sudden. Bäst på tredje varvet är Cup Stockholm -mästare. 
 
3.6 Superfinalen 
3.6.1 Spelform 
Ettan och tvåan i respektive klassfinal spelar ett varv enligt Solvalla-modellen med antal frislag 
beräknat utifrån momentant hcp eller säsongs hcp och spelordning enligt nedan. 
 

3.6.2 Beräkning av frislag 
Finalarrangören hämtar momentant hcp för filt från HCP-Online en lämplig dag innan (ca 4-5 dagar 
efter sista deltävlingen). Momentant hcp jämförs med säsongs hcp och det hcp som är lägst av dess 
två ligger till grund för beräkningen av antalet frislag enligt: 

momentant hcp < 8 9 – 12,9 13 – 18,9 >= 19 
antal frislag A: 0 slag B: 2 slag C: 4 slag D: 6 slag 

 

3.6.3 Spelordning 
D3 – D2, C1 - D1, C1, B1 – D, C, B, A, etc. 

Därefter spelas Solvalla på sedvanligt sätt. 
 

3.6.4 Spelregler 
Banan måste klaras innan spelare får fortsätta, dvs. ingen slagbegränsning. Spelbar boll skall INTE 
flyttas även om den hindrar efterföljande spelares bollbana. Om spelare träffar annan spelares boll 
skall den spelas varifrån den hamnade. Egen och/eller annan spelares boll, som hamnar i kopp, skall 
den genast tas ur koppen för att i nästa slag fortsätta i efterföljande bana. 

Om boll hamnar utanför banan skall man vänta att flytta in bollen tills nästa slag skall göras. 
 

3.6.5 Segrare 
Först i mål på bana 18 är Cup Stockholm-mästare, som tilldelas Cup Stockholm 
vandringspokal. Pris till vinnaren 2.500 kr. 
 

3.6.6 Prisutdelning 
Finaltävlingens prisutdelning görs efter att Superfinalen färdigspelats. Inga priser lämnas ut 
tidigare. 
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3.7 Ekonomi och klasspriser totalställning deltävlingar samt priser finalen 
3.7.1 Principer 
Principen för ekonomin är att skillnaden mellan inkomster och utgifter från alla tävlingar i Cup 
Stockholm skall bli noll. Finalarrangören skall redovisa resultatet i en ekonomisk rapport vid 
rundabordskonferensen, se avsnitt 1.3 sidan 2. 
 

3.7.2 Inkomster 
Inkomsterna kommer från: 
 Klubbavgiften (2 500 kr per klubb, 12 st)  

prisunderlag till finalen + administrationsavgift = 2 000 kr + 500 kr 
prisunderlaget fördelad per klass enligt: A:40 % B:30 C:20 % D:10 % 

 Från deltävlingarna: 
per startande i respektive klass: A: 125 kr; B: 100 kr; C: 75 kr; D: 50 kr 

 Från finaldagen (245 kr per startande klass A-D) 
 

3.7.3 Utgifter 
Utgifterna består av 
 Administrationsavgift för alliansens hemsida www.cupstockholm.nu (500 kr per klubb). 
 Summan av domararvodena 
 Klasspriser totalställningen från deltävlingarna 
 Klasspriser från finaltävlingen 
 Pris SuperFinalen (2 500 kr) 

 

3.7.4 Prisunderlag klasspriser finaldagen och slutställning deltävlingar 
Klasspriserna består av de tre första i varje klass och storleken är LIKA för totalställningen från 
deltävlingarna och finaltävlingen. Prisunderlaget till klasspriserna är lika med 

Inkomsterna – administrationsavgiften – summan av domararvodena – pris SuperFinalen 

Fördelningen av klasspriserna bestäms av VU utifrån prisunderlaget och prismatrisen enligt avsnitt 
1.9 Prismatris sida 3. 
 

3.7.5 Exempel fördelning klasspriser finaldagen och slutställning deltävlingar 

Prisfördelning år 2018: 
  A B C D  A B C D 

1:a 
Klasspriser 
slutställning 
deltävlingar 

4 800 kr 4 700 kr 4 300 kr 3 100 kr 
Klasspriser 
final-
tävlingen 

4 800 kr 4 700 kr 4 300 kr 3 100 kr 
2:a 2 900 kr 2 800 kr 2 600 kr 1 800 kr 2 900 kr 2 800 kr 2 600 kr 1 800 kr 
3:e 1 900 kr 1 900 kr 1 700 kr 1 200 kr 1 900 kr 1 900 kr 1 700 kr 1 200 kr 

         

Priserna har justerats till närmast 100-tals kronor. 

 
 


