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Bestemmelser for RYDER CUP match 
mellem 
TH Vejen Golf Klub og MS Breinholtgård Golf Klub 
 

1 GENERELT 
Ryder Cup matchen blev indstiftet i 2001 og blev spillet første gang i Vejen. 

Matchen afvikles skiftevis i Vejen (ulige årstal) og Breinholtgård (lige årstal) den 1. eller 2, 
lørdag i september. 

Der spilles om en vandrepokal. 

2 DELTAGERE 
Deltagere i Ryder Cup matchen skal være medlem af henholdsvis TH Vejen og MS 
Breinholtgård. 

Medlemmerne af henholdsvis TH Vejen og MS Breinholtgård opdeles ved sæsonstart i en 
A- og en B-række, så der stort set er lige mange i hver række. 
I begge klubber skilles der typisk ved 17 - 18 slag. En spiller forbliver i sin række, uanset 
evt. ændringer af Hcp. i løbet af sæsonen. 

Ryder Cup holdet består af 6 spillere fra A-rækken og 6 spillere fra B-rækken der 
kvalificerer sig via kvalifikationsspil, herudover udtager Ledelsen en Wild card (reserve) 
spiller. 

Holdet ledes af en ikke spillende Captain og Vice-captain, der udtages af Ledelsen. 

Alle deltagere stiller i en rød polo, evt. med BGK-logo. 

3 KVALIFIKATION 
I MS Breinholtgård kvalificerer spillerne sig således: 

 Bruttoscore over Par 
I alle torsdagsturneringer hvor der spilles slagspil (8 - 10 spil pr. sæson, alle 
placeret før udflugten, der normalt ligger den 4. torsdag i august) beregnes 
bruttoslag over Par. 
De 3 spillere i henholdsvis A- og B-rækken, som har deltaget i mindst 5 spil og 
har den laveste gennemsnits score i de 5 bedste spil er kvalificeret til Ryder Cup 
holdet. 
Hvis en deltager er forhindret, kvalificeres den/de næste i rækkefølgen. 
Denne beregning af bruttoscore over Par ændrer ikke den normale konkurrence på 
basis af netto score over Par og herunder tildeling af Ryder Cup point. 

 Ryder Cup point 
I alle torsdagsturneringer (slagspil eller stableford med fuldt handicap) fra 
sæsonstart til og med udflugten spilles der om Ryder Cup point, 6 – 4 – 3 – 2 – 1 
til de 5 bedste i henholdsvis A- og B-rækken. 
I hulspilturneringen (hulspil fælles for A- og B-rækken med ¾ handicap) spilles 
om Ryder Cup point, 12 (vinder) – 8 (runner up) – 5 (tabere i semifinalerne) – 2 
(tabere i kvartfinalerne). 
De resterende 3 deltagere til Ryder Cup holdet fra henholdsvis A- og B-rækken 
udtages fra toppen af Ryder Cup point-listen. 
Hvis en deltager er kvalificeret på basis af slagspilscoren eller hvis en deltager er 
forhindret, vælges den næste på listen. 

 Wild card deltageren vælges frit af Ledelsen. 
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4 MATCHOPSÆTNING 
Der spilles hulspil over 18 huller og der spilles scratch. 

 

Formiddag med 1. udslag kl. 8:00: 

6 Foursome, hvor holdene frit kan sammensættes af spillere fra A- og B-rækken. 

De respektive Captains sætter holdene og start rækkefølgen til offentliggørelse umiddelbart 
før 1. udslag. 

 

Eftermiddag med 1. udslag kl. 13:00: 

6 Single for A-række spillere og 6 Single for B-række spillere. 

De respektive Captains sætter start rækkefølgen til offentliggørelse umiddelbart før 1. 
udslag. 

 

Wild card spillerne spiller Single over 36 huller, formiddag og eftermiddag.. 

5 POINTGIVNING – LIGE RESULTAT. 
Der gives 1 point for en vunden match og ½ point for en delt match, dvs. der i alt er 18 
point i spil. 

Er resultatet af de 6 Foursome og 12 Single lige, medregnes resultatet af Wild card 
spillernes 36 hullers Single match. 

Er resultatet stadig lige, bliver vandrepokalen hos den klub der har den. 

6 BETALING 
Egenbetaling er 400 kr. ved spil i Vejen og 200 kr. ved spil på hjemmebane. 

Klubkassen dækker resterende udgifter til: 

 Forplejning 
Morgenmad før første udslag 
Frokost mellem formiddagens Foursomes og eftermiddagens Singler 
Middag efter Matchen i forbindelse med pokaloverrækkelsen. 
Baneservice med frugt og drikkevarer under spillet. 

 Greenfee ved spil i Vejen. 

 

Transport i forbindelse med spil i Vejen er ”Kør selv”. 


