
MatchPlay to Dubai

Matchplay to Dubai är en matchspelstävling för 2-mannalag, män, kvinnor eller mix.  
Tävlingen spelas på Indoor Golf Groups anläggningar i Sverige.  

Anmäl ditt lag senast 9 juni 2021 
Begränsat antal platser 

    







Häng med och delta i MatchPlay  
to Dubai med chans att uppleva en  
magisk golfupplevelse i Dubai
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World Amateur Match Race – Indoor Golf Group

En säsongslång match-knock-out-tävling som börjar lokalt på 
våra anläggningar  i och slutar för vinnarna med en magisk 
golfupplevelse i Dubai i slutet av 2021

Indoor Golf Group i samarbete med World Amateur Match Race 
ger nu alla en unik chans att kvalificera sig till Finalen i Dubai 
genom spel på Indoor Golf Groups anläggningar i Sverige.

Lokala grupp race med endast 8 lag per grupp race, där 2 lag går 
vidare till regionala playoffs (16 lag) för att göra upp om platserna till 
Dubai

Alla lag har möjligheter till 1 förlustmatch under gruppspelet som 
spelas under förutbestämda perioder mellan 11 juni - 20 augusti.  
I gruppspel och playoff har lagen rätt att använda en reservspelare 
om någon i laget inte kan spela på ett visst datum.

Vinnarna från varje regionala playoffs som spelas under 
förutbestämda perioder mellan 21 augusti - 15 oktober kvalificerar 
sig till en magisk golfupplevelse med deltagande i World Amateur 
Match Race final i Dubai slutet av november 2021 med flyg, hotell 
och Green-fee betalt
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Advances to playoff

2 lag från varje Grupp Race går vidare till ett regionalt playoff & tävlar  
om en direktplats till Finalen i Dubai   



Montgomerie Golf Club

In the heart of the prestigious Emirates Hills, is a design 

collaboration between golfing great Colin Montgomerie 

and Desmond Muirhead. With over 200 acres and 

featuring 14 lakes and 81 bunkers which will challenge 

players of all levels. 

Jumeirah Golf Estates

Jumeirah Golf Estates’ Earth course is home to the DP 

World Tour Championship, the culmination of The Race 

to Dubai and European Tour Season.
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Dubai Creek

Dubai Creek championship golf course. Golf World 

Magazine has voted this course one of the world’s ‘Top 

Must-Play Golf Courses.
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Final i Dubai 28-30 november 2021

Här väntar en magisk golfupplevelse för alla finaldeltagare 

med flyg, hotell och green-fee betalt.   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Digital plattform för att 
rapportera och följa 
matcherna live


All kommunikation mellan deltagarna sker via World Amateur 
Match Race webbplats, där du får tillgång till kommande matcher, 
kontaktinformation till motståndare och där ni rapporterar 
matchresultatet från era matcher. 
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Spelplatser & spelform

Spelplatser gruppspel och playoff

Det lag som lottas som hemmalag, väljer vilken Indoor Golf Group 
anläggning man inom regionen skall spela på. Vår mjukvara för att 
hantera matcherna, är utformad så att hemmalag / bortalag 
fördelas jämnt mellan omgångarna. Alla avgifter / kostnader 
betalas av varje lag själva under gruppspel och Playoff.


Spelform Grupp och Playoff:

Alla matcher spelas som 4-boll, Match/Bästboll. De 2 spelarna i 
lagen som har bästa score på respektive hål, mäts mot varandra. 
Bästa score vinner hålet till laget. Är bästa score samma hos 
bägge lagen delas hålet.
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Anmälan sker på våra anläggningar eller på webben 
www.indoorgolfgroup.se 



Startavgift

Kostnad för deltagande lag i tävlingen är 1.500 SEK/per lag



Sista anmälningsdatum

9 juni 2021 (lottning av matcher sker den 10 juni och första  
rundan startar 11 juni och pågår fram till 24 juni.  
Endast betalande lag deltar i lottningen.



Kontakt

Viktor Magnusson

Tel +46 73 637 7546

viktor.magnusson@indoorgolfgroup.com





Anmälan

http://www.indoorgolfgroup.se
mailto:viktor.magnusson@indoorgolfgroup.com

