
Matchproportioner ugentlige matcher 

 

 

 

 

Matchform: Stableford  

Deltagere: medlemmer af OB og evt. gæster.  

Gæster: betaler 10 kr. i matchfee og kan ikke indgå i præmierækken. 

Tilmelding: udfyldt scorekort afleveres senest ved mødetidspunkt.  

Præmie og strafsystem er gældende.  

Matchlederen: sammensætter holdene. 

Forudsætning for deltagelse i præmierække – scoren indtastes i golfbox. 

Vindere er højeste scores efter fradrag af evt. straf. Ved lige score vinder laveste handicap, laveste score 

på bag ni, laveste score på de sidste 6 huller, laveste score på de sidste 3 huller, laveste score på det 

sidste hul – hvis alt er lige så samme placering og samme præmie.  

Vinderoversigt (formular) udfyldes med navnene på vinderne samt øvrige ønskede informationer.  

For 9-huller udfyldes deltagerliste (formular), hvis matchen indgår i konkurrencen om pokalen ”Barfod”. 
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Matchform: Slagspil med puttekonkurrence 

Deltagere: medlemmer af OB og evt. gæster.  

Gæster: betaler 10 kr. i matchfee og kan ikke indgå i præmierækken. 

Tilmelding: udfyldt scorekort afleveres senest ved mødetidspunkt.  

Præmie og strafsystem er gældende.  

Matchlederen: sammensætter holdene.  

 

Forudsætning for deltagelse i præmierække – scoren indtastes i golfbox. 

Vindere af matchen er laveste scores efter tillæg af evt. straf. Ved lige score vinder laveste handicap, 

laveste score på bag ni, laveste score på de sidste 6 huller, laveste score på de sidste 3 huller, laveste 

score på det sidste hul – hvis alt er lige så samme placering og samme præmie.  

Vinder af puttekonkurrencen er laveste antal puts for runden. Puts er antal slag på green. Ved lige 

vinderscore får vinderne en 1. præmie.  

Vinderoversigt (formular) udfyldes med navnene på vinderne samt øvrige ønskede informationer.  

For 18-huller udfyldes deltagerliste, hvis matchen indgår i konkurrencen om pokalen ”Det gyldne gebis”.  
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Matchform: Holdspil 

Deltagere: medlemmer af OB og evt. gæster.  

Gæster: betaler 10 kr. i matchfee og kan indgå i præmierækken. 

Tilmelding: udfyldt scorekort afleveres senest ved mødetidspunkt.  

Hvis deltagerantallet ikke er mindst 12 - spilles ikke holdspil, men Stableford med straf.  

Præmiesystem er gældende. Strafsystemet er ikke gældende. 

Matchlederen: sammensætter holdene. Tre-bolde spiller med ”Pedro”, som får spillehandicap 27 point, 

som fordeles 2 point på huller med handicapnøgle 1-9 og 1 point på huller med handicapnøgle 10-18.  

Scoren pr. hul udgøres som summen af de tre bedste scores på hullet. Vinder er det hold med højeste 

score for de 18 huller. Ved lige score vil holdet med laveste spillehandicap vinde matchen, beregnet som 

gennemsnittet af de aktive spilleres spillehandicap.  

Vinderoversigt (formular) udfyldes med navnene på vinderne samt øvrige ønskede informationer.  
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Matchform: Texas scramble med handicap 

Deltagere: medlemmer af OB og evt. gæster.  

Gæster: betaler 10 kr. i matchfee og kan indgå i præmierækken. 

Tilmelding: udfyldt scorekort afleveres senest ved mødetidspunkt.  

Hvis deltagerantallet ikke er mindst 12 - spilles ikke Texas scramble, men Stableford med straf.  

Præmiesystem er gældende. Strafsystemet er ikke gældende ved Texas scramble. 

Matchlederen: sammensætter holdene, således at handicapgennemsnittet (spillehandicap) er 

tilnærmelsesvis det samme for hvert hold. 

Matchen spilles som en holdturnering for 3 eller 4 spillere på hvert hold.  

 

For hvert hold beregnes et holdhandicap. 
 

For hold med 4 spillere findes summen af de fire spilleres spillehandicap. Det fremkomne tal divideres 

med 10 og bliver således holdets spillehandicap. Eks. De fire spillere har spillehandicap 18, 20, 22 og 24. 

Summen er 84. Holdets spillehandicap bliver således 84/10=8,4 – rundes ned til 8. 
 

For hold med 3 spillere findes summen af de tre spilleres spillehandicap. Det fremkomne tal divideres 

med 6 og bliver således holdets spillehandicap. Eks. De tre spillere har spillehandicap 18, 20 og 21. 
Summen er 59. Holdets spillehandicap bliver således 59/6=9,8 – rundes op til 10. 

 

 
På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger stedet for det bedste slag. Stedet markeres og her placerer 

de andre deres bolde og alle slår deres andet slag herfra og så fremdeles for de næste slag. 

Der holdes regnskab med, hvis drive der vælges. For hold med tre spillere skal hver spiller have sit drive 
valgt mindst 5 gange, og for hold med fire spillere skal hver enkelt spiller have sit drive valgt mindst 4 

gange. Hvordan der fordeles, er valgfrit. 

  
Der spilles efter slagspilsreglerne og med bruttoscore pr. hul. Kun den bedste score tæller.  

  

Der føres kun et scorekort, hvor holdets bedste score på hvert hul anføres. Det samlede resultat er 

holdets bruttoscore. Herfra trækkes holdets spillehandicap og nettoscoren fremkommer.  
 

Det hold med det laveste antal slag (nettoscore) for de 18 huller er vinder.  

Vinderoversigt (formular) udfyldes med navnene på vinderne samt øvrige ønskede informationer.  
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Matchform: Greensome – Stableford.  
 

Deltagere: medlemmer af OB og evt. gæster.  

Gæster: betaler 10 kr. i matchfee og kan indgå i præmierækken.                                            

Tilmelding: udfyldt scorekort afleveres senest ved mødetidspunkt.  

 

Hvis deltagerantallet ved sidste mødetids ophør ikke kan deles med 4, og der ikke er minimum 12 

deltagere, spilles ikke Greensome, men Stableford med straf.  

Præmiesystem er gældende. Strafsystemet er ikke gældende ved Greensome. 

Greensome er en spilleform hvor to spillere danner et par. Hver spiller slår en bold ud fra teestedet 

(valgfrit for den enkelte spiller), hvorefter parret vælger den bold, hullet skal færdigspilles med. En spiller 

må ikke spille den samme bold i 2 på hinanden følgende slag. 

 

Matchlederen: sammensætter holdene. Parrets spillehandicap udregnes som summen af de to spilleres 

spillehandicap som divideres med to. Ved decimal afrunding rundes der op. Der føres kun et scorekort 

med parrets spillehandicap. 

Vinder er det par med højeste score for de 18 huller. Ved lige score vinder laveste handicap, laveste 

score på bag ni, laveste score på de sidste 6 huller, laveste score på de sidste 3 huller, laveste score på 

det sidste hul – hvis alt er lige så samme placering og samme præmie.  

Vinderoversigt (formular) udfyldes med navnene på vinderne samt øvrige ønskede informationer.  

Supplerende information:  

Når begge spillere har slået ud, skal de altså vælge bold - også selv om boldene eventuelt er uspillelige 

eller er tabte. Hvis det er spiller A’s bold, der vælges, skal spiller B fortsætte i overensstemmelse med de 

golfregler, der gælder for den valgte bold. Hvis bolden er tabt, betyder det at B skal spille fra det sted A 

spillede sin bold. Hvis det er slag fra teestedet i den konkrete situation, vil det sige, at hvis parret vælger 

A’s tabte bold skal B spille en ny bold fra A’s teested (der må tees op), og hvis man vælger B’s tabte 

bold, skal A spille en ny bold fra B’s teested. 

Matchform: Matchlederen bestemmer 

Deltagere: medlemmer af OB og evt. gæster.  

Gæster: betaler 10 kr. i matchfee og kan indgå i præmierækken. 

Tilmelding: udfyldt scorekort afleveres senest ved mødetidspunkt.  

Matchlederen udarbejder matchproportioner.  

Vinderoversigt (formular) udfyldes med navnene på vinderne samt øvrige ønskede informationer.  

Februar 2020.  

 


