
Mens Section

INFO Grundspil

Turneringsplaner:

Walk - over:

Startdato:

Slutdatoer: Slutdatoer for de 3 indledende runder er:

Runde 1:

Runde 2:

Runde 3:

Hvordan gør man:

Reducering af 
handicap forskel:

Forskel SPH: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

¾ gange forskellen: 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12

Forskel SPH: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

¾ gange forskellen: 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24

Matcherne i de respektive runder bør være afviklet senest på det anførte sluttidspunkt, 
dog skal alle matcher være afviklet senest på slutdatoen for sidste runde.
Matcher der ikke er afviklet senest på sluttidspunktet for sidste runde, betragtes som 
tabt af begge parter.
En match må gerne afviklers FØR slutdatoen for den forudgående runde.

Hvis der er tilmeldt et ulige antal deltagere vil der være én walk-over i hver runde.

onsdag   27.  april  2022

Hulspilturnering 2022

27. april 2022

søndag   15.  maj  2022

Aftal spilletidspunkt og bane med modstanderen.
En match må ikke afvikles sammen med en slagspilsturnering (f. eks. 
torsdagsturneringen).

Efter matchen sendes resultatet (Match nr. - Vinder - "Huller OP" - "Huller tilbage") via 
SMS til 3027 0759
Resultatet er stillingen når matchen er afgjort, dvs. når den ene part er flere "Huller OP", 
end der er "Huller tilbage" at spille.

De 18 huller kan spilles færdig, selvom matchen er afgjort, men det ændrer ikke på 
resultatet.

Forskellen i spillehandicap (SPH = antal tildelte slag) mellem de to matchdeltagere 
ganges med ¾ og tildeles spilleren med det højeste handicap som ekstra slag.
De ekstra slag fordeles på hullerne efter handicap nøglen.

torsdag   02.  juni  2022

mandag   20.  juni  2022

Find matchmodstanderen på turneringsplanen for den aktuelle runde.
Planen kan ses på Hjemmesiden og på Opslagstavlen i Omklædningsrummet.


