
3-manna mästerskap 2020/21
FÖR KLUBBAR I ALLIANSEN RINGEN

Spelform: 9 serier med banbyte efter var 3:e serie

(Varje spelare slår var 3:e ruta i tur och ordning) e.v. spelarbyte vid avslutad serie.

Laghandicapberäknas på 200 poäng och 70% på 
Sammanlagda handicapet delas med antalet spelare och avrundas till närmaste heltal. Lag 
kan bestå av herrar, damer eller mixade lag, alla dock från samma förening. Totalt fyra 
spelare, vilka tillhör laget under hela tävlingen. 

Startavgiften 300:-/lag och kvaltävling

Alliansmästare blir det lag som har flest poäng efter avslutat kvalspel.

Kvalspel i följande perioder:
1:a  14 september  

Följande hallar ingår:   

Bjuv  tel. 042 – 78734,  Eslöv

Helsingborg  tel. 042 – 380441,  

Höganäs  tel.  042 – 331417,  

Landskrona  tel. 0418 – 59968,  

Ängelholm tel. 0431 – 16220, 

Anmälan till spel enl. ”Drop in” d.v.s. kontakta Din hall om önskad speltid. 
Denna varierar hos hallarna då avsikten är att använda ledig tid hos dessa.

Poängbarometern: I varje kvaltävling går 50p till Segrande lag, 48p till 2:an,45p 
till 3:an därefter i fallande skala ner till 3p och alla startande därefter erhåller 
2p.  
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(Varje spelare slår var 3:e ruta i tur och ordning) e.v. spelarbyte vid avslutad serie.

beräknas på 200 poäng och 70% på spelarnas snitt inför årets seriespel. 
Sammanlagda handicapet delas med antalet spelare och avrundas till närmaste heltal. Lag 
kan bestå av herrar, damer eller mixade lag, alla dock från samma förening. Totalt fyra 
spelare, vilka tillhör laget under hela tävlingen. Spelare får bara delta i ett lag

/lag och kvaltävling. Endast en start/kvalomgång!

Alliansmästare blir det lag som har flest poäng efter avslutat kvalspel.

Kvalspel i följande perioder: 
1:a  14 september  -  11 oktober 

Eslöv  tel. 0413 – 15120, 

380441,  Hässleholm  tel. 0451 – 13916,

331417,  Klippan  tel. 0435 – 15260, 

59968,  Åstorp  tel. 042 – 58510, 

16220, Örkelljunga tel. 0435 - 55138 

Anmälan till spel enl. ”Drop in” d.v.s. kontakta Din hall om önskad speltid. 
Denna varierar hos hallarna då avsikten är att använda ledig tid hos dessa.

Poängbarometern: I varje kvaltävling går 50p till Segrande lag, 48p till 2:an,45p 
till 3:an därefter i fallande skala ner till 3p och alla startande därefter erhåller 
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Anmälan till spel enl. ”Drop in” d.v.s. kontakta Din hall om önskad speltid. 
Denna varierar hos hallarna då avsikten är att använda ledig tid hos dessa. 

Poängbarometern: I varje kvaltävling går 50p till Segrande lag, 48p till 2:an,45p 
till 3:an därefter i fallande skala ner till 3p och alla startande därefter erhåller 

 


