
AFSLUTNINGSMATCH 
    ÆGTEPAR/SAMLEVER TURNERINGEN 2021 

Vi nærmer os nu hastigt afslutningen af den gennemgående 
ægtepar/samlever turnering 2021, og dermed også fejringen af de 

forskellige vindere i de syv grupper. 
 

 
Det gør vi som tidligere annonceret ved en fælles afslutningsmatch 

med efterfølgende spisning. 
 

Lørdag den 25. september 2021. 
 

Vi mødes kl. 12.00, hvor der er fælles information i Breinholtgård Golfcenters klublokale. Første 
hold går ud ca. kl. 12.30. For at afvikle matchen så hurtigt som muligt spilles der i 2 grupper: 
 A gruppen spiller Skoven / Sletten og B gruppen spiller Sletten / Skoven.  
 
Vi spiller en Texas Scramble match. Se side 2 for match informationer omkring denne matchform. 
 
Til denne match er det tilladt at låne en makker, som ikke er ens normale makker, bare 
vedkommende har spillet med i ægtepar/samlever turneringen 2021.  Man må ikke splitte par op, 
hvis begge deltager i matchen, og man ikke kan spille 2 af samme køn på samme hold. 
 
Der vil være en matchfee på 220 kr. pr deltager. (440 kr. pr. par). 
Matchfee dækker en dejlig 3-retters menu med kaffe samt præmier til dagens turnering.  
 
Tilmeldingen til afslutningsmatchen & afslutningsmiddagen sker ved at man sender en mail til:  
hev@esenet.dk og per@norsten.dk med følgende oplysninger: 
 

Ægtepar afslutnings match. 
 
Begge spillernes navne 
Begge spillernes medlemsnumre 

 
HUSK, samtidig at overføre matchfee på 440 danske kroner pr. par til følgende konto 
 

Reg. nr. 6684 kontor nr. 0014 863 788 
 
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL TURNERINGEN ER lørdag den 11.09.2021. 
 
Vi gør opmærksom på, at tilmelding ikke er gyldig før matchfee er indbetalt på kontoen. 
   
Startliste vil blive fremsendt pr. mail senest torsdag d. 23. september 2021. 
 
NB: Par der har været nødt til at trække sig, i løbet af årets gennemgående turnering, er 
velkommen til denne afslutningsmatch.  
Par der kun kan deltage i den afsluttende middag, eller kun i afslutningsmatchen, er også 
velkomne, Dette ønske skal dog oplyses ved tilmeldingen 
 
– Vi håber, at vi får en hyggelig afslutning på årets matcher.  
 
Vi glæder os til at se jer.  De bedste golfhilsener 
 
Henning og Bente Vestergaard  Tlf. 30 48 54 43 – hev@esenet.dk 
 
Per og Jette Nørsten   Tlf. 41 40 67 00 – per@norsten.dk 
 
 
 
 



             Texas Scramble 

 
 

1. Hvert hold består af fire spillere. Ved ulige antal, kan enkelte hold bestå af tre spillere. 

 

2. Holdene er sammensat, således at handicapgennemsnittet er tilnærmelsesvis det samme for 
hvert hold. 

 
 

3. Alle driver ud på først tee. (Damerne fra 46 m, Herrerne fra 57 m) Holdet vælger derefter det 
bedste drive og markerer positionen med en tee (inden for et scorekort og ikke nærmere 
hullet). På scorekortet holdes der regnskab med, hvis drive der vælges, idet hver enkelt spiller 
skal have sit drive valgt mindst 4 gange. (ved tre spillere skal hver spiller have sit drive valgt 
mindst 5 gange) De resterende drives (2 stk. i en firebold, 3 stk. i en 3 bold) er valgfrie, her må 
man vælge efter holdets behov og ønsker. 
 

4. Den spiller hvis boldplacering er blevet valgt, må ikke slå slaget herfra.   
 

5. De andre spillere henter deres bolde. 
 

6. Husk, den spiller, hvis bold nu er valgt, må ikke slå næste slag. 
 

7. De tilbageværende spillere slår nu deres slag fra samme sted (indenfor et scorekort og ikke 
nærmere hullet). 
 

8. Den ovennævnte metode fortsætter indtil bolden er på green. Husk at den person hvis bold er 
blevet valgt ikke må slå det efterfølgende slag.  
 

9. På green gælder samme metode. Den valgte bold markeres og spillerne putter fra samme sted 
igen. Husk at den person hvis bold er blevet valgt ikke må slå det efterfølgende slag.  
 

10. Hver spiller skal markere bolden efter sit put. Der fortsættes fra hver udvalgt position, indtil 
bolden er i hul. 
 

11. Der føres kun et scorekort, hvor holdets score på hvert hul anføres. Det samlede resultat er 
holdets bruttoscore. Skulle et hold kun bestå af tre spillere, gives der ingen Pedro, der er blot 
færre slag at vælge imellem. 
 

12. I tilfælde af scorelighed anvendes sidste 9, sidste 6, sidste 3, sidste hul og lodtrækning. 

 

 

TIPS 

Spil aggressivt 

Holdet har flere chancer for at slå hvert slag, så I kan lige så godt gå efter det. Hvis I ønsker at 
spille sikkert, så lad den første spiller lægge op med et sikkert slag, så de øvrige spillere kan gå 
efter den. 

Husk altid at markere de korte puts! 

Uanset hvor kort det sidste put er for at afslutte hullet, sørg for at markere det! Du har ikke lyst til at 
være den, der koster holdet sejren, fordi du missede et kort put og ikke havde markeret det!  

Husk, hvis du ikke markerer det sted, hvor din bold ligger, inden du slår til den, så har de øvrige 
spillere misset deres chance for at slå en bold fra samme sted. Så snart en bold er slået uden at 
blive markeret, er det bolden i spil!   


