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9 hullers motionistturnering  

 

Deltagere: alle med Hcp <55, der har lyst, og som foretrækker at spille 9 huller fremfor 

18 hullers turnering. Man kan melde sig som enkeltperson eller som par. 

Turneringsform:  

1. Turneringen spilles som parturnering i hhv. damedouble (DD), herredouble 

(HD) og mixed double (MD). 

2. Der spilles Fourball Stableford (se neden for), således at hver spiller har 

mulighed for at spille sig ned i Hcp. 

Afvikling:  

1. Der spilles i grupper á 5 par, således at hvert par møder de 4 andre par i gruppen. 

Man spiller således i alt 4 matches/par over en sæson. Man kan melde sig til to 

grupper (f.eks. både MD og DD) 

2. Grupperne sættes af turneringsledelsen efter handicap. 

3. Parrene arrangerer selv spilletider med hinanden.  

4. Turneringen spilles i perioden 1. maj til 15.september. 

Turneringsbetingelser 

Der spilles kun på for-9. 

Der spilles 9 huller som Fourball Stableford 

Gruppeinddeling: 

Parret tildeles et ”fælles Hcp”, der kun anvendes til at beregne hvilken gruppe, parret skal 

spille i. Det fælles Hcp udregnes som følgende: 

Den spiller, der har højest handicap og hermed højest antal slag, får ganget antal slag med 

0,4. Den anden spiller får ganget sit antal slag med 0,6. Hvis spiller 1 f.eks. har 40 slag, og 

spiller 2 har 30 slag, er deres fælles Hcp 34 (40 x 0,4 + 30 x 0,6 = 16+18 = 34). Der rundes 

op til et helt tal. 
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Fourball Stableford 

I fourball stableford tildeles hver spiller fuldt antal tildelte slag. De 2 spilleres slag og 

stableford points føres på scorekortene som sædvanligt, og parrets bedste score på 

hvert hul tæller. Der spilles således med 4 bolde som vanligt. Se Golfreglerne, punkt 23.  

Eksempel: 

Par A’s spiller nr.1 scorer 3 point på et hul, og spiller nr. 2 scorer 2 point. Par A scorer 

således 3 point. Par B’s spiller nr.1 scorer 2 point, det samme gør spiller nr.2. Par B scorer 

således 2 point på hullet. 

• Det par, der samlet får flest point for alle 9 huller, har vundet matchen.  

• Vundet match (med flest stableford points) giver 3 point, uafgjort match giver 2 

point, og tabt match giver 1 point. Er et par udeblevet, får det udeblevne par 0 point, 

mens det andet par får 3 point. Hvis en match ikke bliver spillet, gives 0 point til 

begge par. 

• Det par, der har fået flest point i deres gruppe, vinder gruppeturneringen.  

Turneringen er ”tællende”, således at man kan blive handicap reguleret efter 

gældende regler for 9 hullers spil, hvis man ønsker det.  

Tilmelding: 

Via golfboks under ”9 hullers motionistturnering” under ”klubturneringer”. 

Tilmeldingsfrist senest 15.april  

Ved tilmelding: 

• Man kan vælge at deltage i MD, DD eller HD. Det er også muligt at deltage i to 

rækker, ved at tilmelde sig f.eks. både MD og HD. 

• Desuden angives det, såfremt der er en bestemt spiller, man ønsker som makker. 

(Angiv navn og spillernummer).  

• Såfremt man ikke har nogen makker, vælger turneringsledelsen en 

makker. 

https://www.randa.org/da-dk/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-23
https://www.randa.org/da-dk/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-23
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Inden 1.maj vil de tilmeldte få tilsendt besked om hvilken gruppe, man er kommet i, med 

oplysning om gruppedeltagernes navne og mailadresser/telefonnumre. Det er derfor 

vigtigt, at klubsekretariatet har de tilmeldtes mailadresser og mobilnumre. 

Deltagerne må herefter selv kontakte de andre par på holdet m.h.p. at aftale 

matchtidspunkterne.  

NB! Det er ikke tilladt selv at bytte gruppe, da det kun er turneringsledelsen, der kan og 

må gøre dette.  

 

Efter hver match: 

1. Efter hver match skal resultatet af matchen anføres på den dertil oprettede liste, 

der hænger i klubhuset  

2. Desuden kan man indtaste bruttoscore for hver spiller i Golf Box, såfremt man 

ønsker det. 

Da det er et socialt spil, forventes det, at man så vidt muligt afslutter matchen 

sammen i caféen (”hul 19”). 

 

Fælles afslutningsmatch 

D.29.9.19 arrangeres en fælles afslutning i form af en 9 hullers match med løbende start 

og fælles spisning bagefter, hvor der uddeles præmier. Der vil være præmier til nr. 1 og 2 i 

hver gruppe á 5 par. Om muligt vil der tillige kunne uddeles klappræmier. Tidspunkt på 

dagen oplyses senere. 

 

Turneringsledelsen: 

Anette Lindhard, tlf. 4086 6520, mail: anettelindhard@gmail.com 

Rolf Linnebjerg, tlf. 4212 4038, mail: ducjula@hotmail.com 

Michael Hauskou, tlf. 2133 0744, mail: michaelhauskou@hotmail.com 

 

Med venlig hilsen 
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Motionistudvalget 


