
Välkomna till dagens tävling RÖDA BOLLEN 

Obligatorisk spelordning:  Vi spelar i 3-mannalag (ingen individuell tävling denna gång).  

Varje lag får en röd boll att spela med och den ska spelas i en bestämd ordning: Den som har 

lägst hcp i bollen spelar hål 1, näst lägst hcp hål nr 2 och hål 3 spelas av lagmedlemmen med 

högst hcp. Därefter varvar man hålen efter denna modell– det är alltså inte möjligt att välja 

taktiskt utan spelordningen måste följas.  

 

Poängberäkningen: Vi spelar poängbogey bästboll, (vår vanliga slope-hcp) där DEN FÄRGADE 

BOLLEN ALLTID RÄKNAS, samt den bästa av de övriga två spelarna. Alltså totalt två resultat 

per hål. Poängen på den röda bollen räknas dubbelt och ska föras in på lagkortet i den 

inringade kolumnen på varje hål. Även ett streck/nollresultat ska föras in.    

 

Om den röda bollen går förlorad: Då är det fortfarande obligatoriskt att räkna resultatet för 

spelaren som skulle ha haft den röda bollen – men poängen får inte längre dubblas. Precis 

som på de andra hålen för man även in lagets bästa score från EN av de två andra spelarna.  

 

Efter 18 hål: Ett tydligt skrivet lagkort med SUMMERAD LAGPOÄNG lämnas till Birgitta 

Rittner som går i första bollen.  Glöm inte att även skriva in totalpoängen för den röda bollen 

på det scorekort ni får – det kan löna sig vid prisutdelningen.. 

 

Prisutdelning och bridge: Så fort vi är klara med resultaten blir det prisutdelning – de flesta 

av oss ska ju sedan förflytta oss till konferensrummet för att spela bridge med Catharina 

Ahlesved från Nya Bridgeskolan som vår flexibla ’dirigent’. Catharina spelar också som vår 

gäst i dagens tävling.  För att alla ska hinna äta lite före bridgen räknar vi med preliminär 

start ca kl 17.30. 

Lycka till och ha en fin dag på banan - även om den röda bollen förloras..! 

Elisabeth och Birgitta 

Så här ser lagkortet ut: 

 


