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Gubbcupen 
 
Gubbcupen startade 1992 och är en del av Seniorgolfens verksamhet. 
www.nykopingsgk.se/seniorgolfen. 
 
Gubbcupen har egen webbsida  www.nykopingsgk.se/gubbcupen 
 
Spelform – Åldersgräns - Startavgift 
Spelformen för cupen är matchtävling över18 hål för klubbens herrar.  

• Matcherna spelas enligt gällande golfregler.  
• Match kan inte sluta oavgjord. 
• Vid lika efter 18 hål sker sudden death. 

 
Åldergräns, hcp-gräns och utslagsplats är samma som klubbens Seniorgolf har för 
herrarna. För närvarande är det H50 och äldre, hcp-gräns 36 och tee 55 (f.d. blå tee). 
 
Vandringspris – Minnespokal - Prischeckar 
 

• Ett vandringspris (vpr) är uppsatt som tillfaller segraren att inneha under ett år.  
• Segrarens namn samt årtal ska ingraveras i vandringspriset. 
• Segraren ska också erhålla en graverad minnespokal som han får behålla. 
• Priserna ska utdelas i samband med Seniorgolfens avslutningstävling. 

 
Utöver vpr delas också priser ut i form av prischeckar till minst segraren, tvåan och 
förlorande semifinalister. Priserna administreras av Seniorgolfens kommitté. 
www.nykopingsgk.se/seniorkommitte/ 
 
Inget krav finns på att anmäld spelare behöver delta i någon av Seniorgolfens 
måndagstävlingar. 
 
Tävlingsledare 
Tävlingsledare är alltid föregående års segrare som ser till att anmälningsprocedur 
finns, att lottning sker av matcherna och att spelschemat sätts upp i klubbhuset och 
kommer in på klubbens webbsida.  
 
Tävlingsledaren ska också se till att matcherna är färdigspelade före angiven tidpunkt 
enligt spelschemat. Om det inte skett kan dispens ges så att matchen spelas inom en 
vecka efter angivet datum. Om match ändå inte spelats då sker lottning för att utse 
segrare. Om bara en av spelarna förhalat tiden blir denne förlorare. 



 
Lottning 
För att få likvärdiga spelhalvor sker lottningen på följande sätt.  
 

• Anmälda spelare listas i hcp-ordning, lägst till högst.  
• Lägst hcp placeras på övre spelhalvan. 
• Näst lägst hcp i undre spelhalvan och sedan vidare på varannan halva.  
• Därefter sker fri lottning inom varje spelhalva. 
• Om det blir ojämnt antal så någon eller några spelare får stå över första 

matchen lottas inom varje halva vilka som ska stå över.  
• Föregående års segrare seedas alltid då att stå över. 

 
Extrachansen 
De spelare som förlorar sin första match får en ny chans att spela om en plats in i 
huvudfältet. Detta kallas Extrachansen. Då lottas alla utslagna spelare till ett nytt 
matchspel där slutsegraren går in på en kvartsfinalplats. 
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