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Matchprogrammet indeholder en oversigt over de matcher, der i OB-regi afvikles i en sæson. 

Matchprogrammer skal foreligge senest 20. februar i det år, der dækker den kommende sæson. 

Matchprogrammet indeholder oplysning om matchdato, matchform og matchleder for henholdsvis 9 

hullers match og 18 hullers match.  

De matcher, der er i matchprogrammet, kan deles op i: 

1. Ugentlige matcher. 

2. Udflugter en - eller flerdages ture.  

3. Matcher mod andre klubber i KGC. 

4. Matcher mod andre klubber under DGU.  

5. Pokalmatcher 

Den enkelte spiller kan frit vælge fra hvilket teested vedkommende ønsker at spille. Det relevante 

scorekort udskrives. Hvis et konkret teested er specificeret i matchproportionerne eller matchlederen 

beslutter et bestemt teested at spille fra, er det frie valg af teested ikke gældende.  

Ugentlige matcher  

De matchformer, der praktiseres er: 

Stableford (9 huller og 18 huller). Teested (banelængde) kan varieres. ”Unormalt” teested fremgår af 

matchprogrammet.  

Slagspil med puttekonkurrence (18 huller) 

Holdspil (18 huller) 

Texas scramble (18 huller) 

Greensome (18 huller) 

Ubekendt (matchlederens valg) (9 huller) 

 

Udflugter – en - eller flerdages ture  

Endags tur til fremmed bane en gang om året. Der spilles både 9 hullers og 18 hullers Stableford 

afhængig af tilmeldingen. 

Udflugt med 1 overnatning - med ledsager (kone, kæreste, ven, veninde) til fremmed bane én gang om 

året. Der spilles både 9 hullers og 18 hullers Stableford afhængig af tilmeldingen. 
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Matcher mod andre klubber i KGC 

Der afholdes en årlig match mod KGC damerne. Matchen afvikles første onsdag i juni, hvis muligt? 

Matchform – Stableford (9 huller på lille bane) samt puttekonkurrence 9 huller på puttinggreen 

 

 

 

 

 

 

Matcher mod andre klubber under DGU.  

Der afholdes to årlige matcher mod TS. Fredericia. 

 

Fredericia TS.  

Matchen i Kolding spilles en onsdag i maj - med starttidspunkt ca. 9.00-9-30. 

Matchen i Fredericia spilles en torsdag i august – med starttidspunkt ca. 9.00-9.30 

 

 

Pokalmatcher  

Det gyldne gebis (gennemgående turnering 18 huller slagspil) 

Barfodfadet (gennemgående turnering 9 huller Stableford) 

Gordon pokalen (årlig turnering 9 huller Stableford). For både 9 og 18 huller. 

 

Februar 2020.  


