
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB 
                MATCHPROPOSITIONER 

”ÆGTEPAR/SAMLEVER TURNERING” 

SOMMEREN 2017 
Gruppeinddeling: 
De tilmeldte par deles op i grupper af 5 – 6 par. 
Alle par i en gruppe spiller mod hinanden. 
Opdelingen i grupper er sket efter det antal slag parret har ved tilmeldingen efter DGU`s 
regler for greensome hulspil.  
Vi har i år bevidst forsøgt at opnå, at flest muligt kommer til at spille imod nye par, i forhold 
til sidste års turnering. 
Tildelingen af fælles ATS (antal tildelte slag) handicap er sket på baggrund af 
Skoven/Sletten. 
 
Matchformer: 
Alle grupper spiller Mixed Greensome Hulspil  
Det par, der vinder matchen får 2 point. Ved all square efter 18 huller får hvert par 1 point.  
 
Orientering angående Mixed Greensome: 
På hvert hul slår manden fra gul tee og kvinden fra rød tee. 2 bolde er dermed i spil. 
Parret skal nu vælge, hvilken bold de vil fortsætte med. Den anden bold samles op og er 
ikke mere i spil. Hvis de fx vælger at spille videre med kvindens bold, slår manden 2. 
slaget og kvinden slår 3. slaget osv.  
Driver begge spillere out of bounds må kun den ene spiller slå ny bold. Partnerne 
bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens tee-sted. 
 
Handicap: 
Parret spiller med det antal tildelte slag, der beregnes som følger. 
Laveste antal tildelte slag x 0,6 + højeste antal tildelte slag x 0,4, der rundes op/ned. 
Ex. Spiller 1: Tildelte slag 5 og spiller 2 tildelte slag 16, d.v.s. 5 x 0,6 + 16 x 0,4 = 9,4 som 
afrundes til 9. (jfr. DGU’s regler) 
Såfremt man spiller andet end Skoven/Sletten reguleres for antal tildelte slag. 
Alle par tildeles slag efter det aktuelle handicap og ikke det ved tilmeldingen 
oplyste. 
 
Matchafvikling: 
Matcherne afvikles i perioden lørdag 22. april 2017 til og med søndag 10. september 2017.  
Spilledatoer efter en termins slutdato skal aftales med matchledelsen. 
Hvis 2 par ikke kan blive enige om en spilledato, meddeles det til matchledelsen, som 
fastsætter en dato. Hvis et par melder afbud til denne match, taber parret matchen.  
Er en match ikke spillet eller forsøgt spillet efter disse regler får begge par 0 point.  
Hvis et par udgår af en gruppe, bliver alle matcher mod parret sat til 0 point - også dem 
der allerede er afviklet.  
I må gerne spille jeres matcher før de fastsatte terminer. 
 



 
 
Scorekort: 
 
Match resultatet skal vinderen sende i en mail (husk cc til modstanderen)  
Mailen skal sendes til hev@esenet.dk    
Følgende skal fremgå af mailen:  
Gruppenummer, resultat, vinder og tabers navne samt spilledato. 
 
Alternativt kan scorekortene afleveres i postkassen ved Sekretariatet. Husk tydelig 
markering på scorekortet at det drejer sig om ægtepar / samlever turneringen 
Følgende skal fremgå af scorekortet:  
Gruppenummer, resultat, vinder og tabers navne samt spilledato. 
 
Turneringsvindere: 
I hver gruppe er der præmie til nr. 1 og nr. 2. 
Står to eller flere par lige er den/de indbyrdes matcher afgørende. Hvis to eller flere par 
stadig er lige trækkes lod.    
 
Afslutningsmatch & fest: 
Afslutningsmatchen med efterfølgende fest, finder i år sted lørdag 16.09.17 kl. 12.00 
Herom kommer der informationer senere, men reserverer datoen allerede nu. 
 
Protester: 
Matchledelsen har den endelige afgørelse i alle tvivlsspørgsmål angående  
matchafvikling. 
Der spilles efter DGU`s regler. 
 
Matchledelse: 
 
Bente og Henning Vestergaard Tlf. 75 11 76 60          hev@esenet.dk 
Jette og Per Nørsten  Tlf: 75 16 79 21          per@norsten.dk 
 
 
 
 

 
 
 

 


