
Vad sker och när i Filbyter Cup 2022? 
 
Måndagarna 14 mars, 21 mars, 28 mars och 4 april 
Kvalificeringsetapp.  
Totalt 12 st 8-brickorsmatcher, tre per tävlingstillfälle. När kvalet är färdigspelat har man 
mött alla lag utom ett. 

 Placering 1 – 8 går till Huvudcupens semifinal (11 april). 
 Placering 9 – 12 går till Tröstcupens kvartsfinal A (25 april). 
 Placering 13 är ute ur turneringen. 

 
Måndagen den 11 april – knock out-matcher 
Huvudcupen   
Placering 1 – 8 spelar kvartsfinal; vinnarna går till Huvudcupens semifinal (25 april),  
förlorarna går till Tröstcupens kvartsfinal (25 april). 

Tröstcupen  
Speluppehåll. 
 
Måndagen den 25 april – knock out-matcher 
Huvudcupen   
De fyra lagen spelar semifinal del 1(2). Del 2 spelas den 2 maj. 

Tröstcupen  
Lagen placerade 9 – 12 plus förlorarna i Huvudcupens kvartsfinaler spelar Tröstcupens kvartsfinal. 
Vinnarna går till Tröstcupens semifinal A (2 maj), förlorarna är ute ur turneringen. 
 
Måndagen den 2 maj – knock out-matcher 
Huvudcupen   
Semifinal del 2(2). Vinnarna går till Huvudcupens final del 1(2), som spelas den 9 maj.  
Förlorarna går till Tröstcupens semifinal B (9 maj). 

Tröstcupen  
Tröstcupens semifinal A. De båda vinnarna går till Tröstcupens semifinal B (9 maj),  
förlorarna är ute ur turneringen. 
 
Måndagen den 9 maj – knock out-matcher 
Huvudcupen   
De båda lagen spelar final del 1(2). Del 2 spelas den 16 maj. 

Tröstcupen  
Tröstcupens semifinal B. De båda vinnarna går till Tröstcupens final (= match om tredjepris),  
förlorarna är ute ur turneringen. 

 
Måndagen den 16 maj – knock out-matcher 
Huvudcupen   
De båda lagen spelar final del 2(2). Förlorarna blir tvåa i turneringen. 

Tröstcupen  
Tröstcupens final (= match om tredjepris), segrarna blir trea i turneringen, förlorarna fyra. 

 
            Info om valprocedur inför knock out-faserna – se omstående sida! 



Valprocedurer i Filbyter Cup 2022 
 
Till Huvudcupens kvartsfinal (spelas 11 april) 
Lagen placerade 1 – 3 i kvalet väljer i turordning bland lagen placerade 5 – 8, varefter  
det fjärdeplacerade laget får det motståndarlag som återstår bland lagen 5 – 8. 
 
Till Huvudcupens semifinal (25 april och 2 maj) 
Vinnarlaget vid bord 1 (= där kvalsegrarna spelat) i kvartsfinalen väljer motståndare bland 
vinnarlagen vid borden 3 och 4. Vinnarlaget vid bord 2 (= där kvaltvåan spelat) får sedan 
det motståndarlag som återstår. 
Segrarna i respektive semifinalmatch spelar final den 9 och 16 maj; förlorarna går till 
Tröstcupens semifinal A. 
 
Till Tröstcupens kvartsfinal (25 april) 
Förlorarna i Huvudcupens kvartsfinal sorteras efter snitthandikappranking*), från 1 till 3, 
och väljer sedan i turordning motståndare bland lagen placerade 9 – 12 i kvalet.  
Laget med lägst snitthandikappranking börjar välja.  
Laget med snitthandikappranking 4 får sedan det motståndarlag som blir återstår. 
 
Till Tröstcupens semifinal A (2 maj) 
Segrarna vid det bord där laget med snitthandikappranking*) 1 i Tröstcupens kvartsfinal 
satt, väljer motståndarlag bland de båda vinnande lag vid de bord där lagen med 
snitthandikappranking 3 respektive 4 satt. De båda återstående lagen möts i den andra 
semifinalmatchen. 
 
Till Huvudcupens final (9 maj och 16 maj) 
Vinnarlaget vid bord 1 i semifinalen är hemmalag, vinnarlaget vid bord 2 bortalag. 
 
Till Tröstcupens semifinal B (9 maj) 
Förlorarna i Huvudcupens semifinal sorteras efter snitthandikappranking*), från 1 till 2, 
varefter laget med snitthandikappranking 1 väljer motståndare bland de båda vinnande 
lagen i Tröstcupens semifinal A.  
De båda återstående lagen möts i den andra semifinalmatchen 
 
Till Tröstcupens final, tillika match om tredjepris (16 maj) 
Vinnarlaget vid bord 1 i semifinalen är hemmalag, vinnarlaget vid bord 2 bortalag. 
 
 
*) Ett lags snitthandikappranking baseras på de fyra spelare i laget som  har lägst handikappvärde. 
 
 
 
 
 


