
Överkurs angående grupptabellen vid lika poäng:  Nu frågar sig säkert en del mer nogräknade 
hur man åtskiljer spelare inom samma grupp som hamnat på samma poäng när det är 
slutspelat i gruppen, vilket säkert kommer hända i flera grupper. I första hand är det då 
inbördes möte som avgör vem som kommer före i tabellen. Men det kan ju vara så att den 
matchen slutade oavgjord. I andra hand räknas då en ”kvot” ut när det gäller hur många hål 
som var kvar att spela då en spelare vann respektive förlorade. (Ungefär som det räknas 
målskillnad i fotbollsserier, dvs antal gjorda mål minus antal insläppta mål). I golf kan vi kalla 
det ”hålkvot”!  Alltså, den som vunnit hela matchen då det t.ex. är ett hål kvar att spela, är på 
golfspråk 2 upp då ett hål är kvar, 2-1 skriver man då som slutresultat. Den som vunnit får då 
givetvis 2 poäng för matchvinsten och +1 i hålkvot, den som förlorade får 0 poäng och -1 i 
hålkvot. Om matchen tar slut då det är två hål kvar att spela, alltså tre upp då två hål återstår, 
3-2, då blir det alltså 2 poäng och +2 i hålkvot till vinnaren, - 2 till förloraren. Samma princip 
om matchen tar slut tidigare, dvs 4-3, 5-4, 6-5 och så vidare. Ju tidigare en match tar slut, 
desto högre + i hålkvot till segraren.  Så långt relativt enkelt. Men nu vet ju alla som spelat 
matchspel att en match kan även sluta 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 osv.  Dvs den som ledde vann även 
det sista hålet som spelades; t.ex. en spelare som leder 2 upp då det är 2 hål kvar att spela 
vinner även det 17:e hålet. Då blir slutresultatet tre hål upp då det är ett hål kvar, alltså 3-1.  
Detta är ju lite större vinst jämfört med den som är två upp då det är ett hål kvar 2-1.  Därför 
får den som vinner med 3-1 en halv poäng till i hålkvot, +1,5, jämfört med den som vann 2-1, 
som fick +1.  På samma sätt utfaller en halv poäng extra i hålkvot för den som vinner 2-0, 3-1, 
4-2, 5-3 osv. Det är logiskt och rättvist.  Tilläggas kan att om det är lika inför sista hålet, alltså 
nr 18, och en av spelarna vinner det sista hålet och därmed matchen 1-0, så blir det 2 poäng 
för matchvinst och + 0,5 i hålkvot. När alla matcher är spelade i en grupp så räknas alltså först 
och främst ihop hur många vinster och oavgjorda matcher var och en har, hur många poäng 
som utdelats. Därefter får varje spelare en hålkvot, summan av de plus och minus som 
uppkommit i de spelade matcherna, dvs vid vilket hål matcherna slutade. (Om någon 
dessvärre måste lämna wo i en match så tilldelas segraren 2 poäng och +2 i hålkvot.) 

Allting soklart! Eller hur? (Undertecknad tävlingsledare tar på sig ansvaret för ”uppfinningen” 
av detta, helt rättvisa, system…) 

Det ovanstående var alltså ”Överkurs”, dessa detaljer behöver deltagarna i matchcupen inte 
bekymra sig särskilt mycket om. Det viktiga är att spela, ha trevligt och kul med varandra och 
att skriva upp rätt resultat efter matchen, alltså ställningen när matchen tog slut på tavlan i 
klubbhuset, precis som ni har gjort tidigare år. Tabellen för varje grupp räknas ut av 
tävlingsledarna då alla spelat sina matcher. Och detta med ”hålkvot” gäller ju bara för att 
skilja på spelare som fått ihop lika många poäng och dessutom spelat oavgjort i sin inbördes 
match. 


