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1. Sommerspil 

1.1 Klubmesterskabet 

Max. 10 spil af de spil der indgår i konkurrencen om klubmesterskabet er tællende. 
I hver spil gives Mesterskabspoint = Stableford point minus 26. 

Eks. 36 Stableford point = 10 Mesterskabspoint. 
27 Stableford point og derunder giver 1 Mesterskabs point. 

Ved pointlighed rangeres efter laveste handicap. 

Ved 9-hullers spil tillægges det antal point, som PEDRO scorer på de 9 huller, der ikke spillet. 
PEDRO scorer 2 point på par-4 huller og 1 point på par-3- og på par-5 huller. 

Der skal spilles EDS for at deltage i præmierækken, og klubmesterskabet. 

1.2 Holdspil med rød bold 

Ved holdspil med rød bold, får holdet kun det antal point, som den røde bold frembringer. 
Hvis den røde bold mistes, kan der ikke scores flere hold point. 
Ved 4-mands hold skal hver spiller spille med den røde bold mindst 4 gange, ved de sidste 2 huller er 
det valgfrit, hvem der spiller med den røde bold. 
Ved 3-mands hold, skal hver spiller spille med den røde bold 6 gange. 

1.3 Holdspil - Sokrates 

De 3 bedste scorer på hvert hul er tællende. Ved 3-mand hold spiller PEDRO med. 
PEDRO scorer 2 point på par-4 huller og 1 point på par-3 og par-5 huller. 

1.4 Puttekonkurrence 

Antal putts på hvert hul noteres. Streges et hul noteres 3 putts. 
I hver turnering tildeles nr. 1 til 8 henholdsvis 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 mesterskabspoint. 
De øvrige deltagere tildeles 1 point. 

Ved 9 hullers spil tillægges 18 putts for de 9 huller, der ikke spilles. 

Ved lige stilling rangeres efter laveste handicap. 

1.5 Hulspil 

Ved hulspil, inddeles deltagerne i puljer, hvor alle spiller mod alle. 
Vinderne af de enkelte puljer går videre til semifinalerne, hvor der igen spilles i puljer alle mod alle. 
De to puljevindere spiller finale om mesterskabet. 

Der spilles med Hcp. således at forskellen i SPH (antal tildelte slag) gives til spilleren med det højeste 
Hcp. 
Eks.: Spiller A har 28 tildelte slag, spiller B har 20, forskellen på 8 tildeles spiller A, dvs. spiller A har 
et ekstra slag på hullerne med indeks 1 - 8. 

Den spiller der får bolden i hul med det mindste antal slag - under hensyntagen til evt. tildelte slag - 
vinder hullet. 
Den løbende stilling benævnes som antal ”huller op”, der er lig med forskellen i antal vundne huller. 
Eks.: hvis spiller A har vundet 4 huller og spiller B har vunder 2 huller, er spiller A 2 ”huller op”. 
Matchen er afgjort når den ene spiller er flere ”huller op” end der er huller tilbage at spille, eller det 
sidste hul er spillet. 
En vunden match giver 1 point og en delt match giver ½ point. 

Ved lige stilling i puljen, rangeres spilleren med flest ”huller op” i de spillede matcher højest. 
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Husk at der er visse forskelle på golfreglerne for henholdsvis hulspil og slagspil. 

2. Vinterspil 
Fra sommertids slut til sommertids start spilles der et ”Vinterspil” efter følgende regler: 

Hvis der er orange flag ved første teested, skal der spilles til vintergreens på hele runden, selv om 
sommergreens bliver frigivet undervejs på runden. 

Når der spilles til sommergreens, spilles med normalt SPH, fra valgfrit teested efter de normalt gæl-
dende regler. 

Når der spilles til vintergreens, skal alle spille med SPH svarende til tee 57 og der spilles fra teested 
57/gul. 

Hvis der skal spille med måtter, må de bruges overalt på banen, dog ikke i bunkers og strafområder. 

Der kan kun spilles EDS hvis banen opfylder handicapbetingelserne, dvs. der kan ikke spilles EDS 
hvis: 

 der indgår en vintergreen med store kopper eller 

 der indgår mere end 2 vintergreens på en 18 hullers runde eller 

 der spilles med måtter. 

Der gives 10,8,7,6,5,4,3 og 2 point til de 8 med højest -scorer, alle øvrige deltagere får 1 point. 


