
Kristall Cup – Växjö GK vs Glasrikets GK    
Regler och förutsättningar 
 

 
 
 
Kristall Cup är en oldboystävling mellan Växjö GK och Glasrikets GK. Tävlingen har 
spelats sedan år 2003. 
1. Följande överenskommelser gäller från år 2014, rev 2020: 

 Tävlingen heter Kristall Cup. 

 Vandringspriset, som är uppsatt av Glasrikets GK, ska vara ständigt 
vandrande. 

 Cupen spelas en gång/år. Jämna år på Glasriket GK och udda år på Växjö 
GK. 

 Tävlingsdag ska vara en torsdag i mitten av september. Det är hemmalagets 
skyldighetatt i god tid inbjuda till tävlingen och komma överens om speldag 
och speltid. 

 8 spelare deltar från vardera klubb. Spelarna delas in i 4 tvåmannalag 

 Tävlingen spelas i bäst av 8 matcher. 

 På förmiddagen spelas bästboll över 18 hål. Lag 1 möter lag 1 osv. Rev 2020 
Slagtävling. Vi ”nollställer” slagen efter den spelare som har lägst shcp i 
bollen. 

 På eftermiddagen spelas greensome över 9 hål. Lag 1 möter lag 2, lag 2 
möter lag 1 osv. Slagtävling. Hcp-beräkning enligt punkt 2 nedan. 

 Greenfee betalas av gästande lag med 200 kr per deltagare. 

 Resp ordförande alt lagledare är tävlingskommitté. 

 Åldersgräns för deltagande är 60+ 

 Max exakt hcp 25,0 får tillgodoräknas. 

 Alla spelar från röd/46 tee resp. röd/49 Rev 2019 
 Laguppställningar utväxlas senast dagen före matchen. 

 
2. Handicapberäkning vid greensome match 
Sidans reducerade spelhandicap beräknas enligt följande: Reducerat spelhandicap 
är summan av 60% av spelhandicapen från spelaren med det lägre spelhandicapet 
och 40% av spelhandicapen från spelaren med det högre spelhandicapet. Därefter 
sker avrundning av reducerad spelhandicap: Vardera sidans reducerade 
spelhandicap inklusive decimal utgör jämförelse grund då antalet slag skall ges eller 
tas i förhållande till den andra sidan. Efterjämförelse sker avrundning till närmaste 
heltal. 
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3. Tidigare resultat i Kristall Cup 

År Växjö Glasriket 

2003 10,5 1,5 

2004 5 7 

2005 11 1 

2006 5 7 

2007 5,5 6,5 

2008 6,5 5,5 

2009 6,5 5,5 

2010 1 11 

2011 6,5 5,5 

2012 3,5 8,5 

2013 8,5 3,5 

2014 8,0 4,0 

2015 6,0 6,0 

2016 4,5 7,5 

2017 5 3 

2018 4,5 3,5 

2019 3,5 4,5 

 
Totalställning efter 2019 9,5-7,5 till Växjö 
 

Ovanstående regler är beslutade på möte 2014-03-13 reviderade 2020-08-23 


