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Matchform: Stableford 9 huller på lille bane og puttekonkurrence (holdmatch) 9 huller på 

putting green.  

Deltagere: medlemmer af OB og damer i KGC. 

Tilmelding: lister opsat på de respektive opslagstavler.  

OB´s præmie og strafsystem er ikke gældende.  

Der bliver ikke indtastet score i golfbox, da puttekonkurrence er indlagt undervejs i Stableford matchen.  

Matchlederen:  

Matchlederen sammensætter holdene i fire-bolde, så begge køn er repræsenteret på alle hold.  

Matchlederen sikrer, at der foreligger korrekt udfyldte scorekort til hver deltager. Holdene tildeles et 

nummer, og der udpeges en holdkaptajn (herre), som får udleveret scorekort. Holdkaptajnen fordeler 

scorekort til deltagerne på holdet. Hele matchen ses som en 18-huls match. Hul 1-9 er hullerne på 9-

hulsbanen og putting-green er hul 10-18. Så alle scores påføres det udleverede scorekort. For hul 10-18 

skal dog ikke beregnes Stableford point  

Matchen afvikles med gunstart.  

Vindere af Stableford matchen er højeste scores for hul 1-9 på scorekortet. Der findes en vinder for såvel 

damer som herrer. Ved lige score vinder laveste handicap, 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.  

Vindere af puttekonkurrencen er laveste samlede score for hul 10-18 på scorekortet. Scoren beregnes 

som summen af de fire scores pr. hul. Ved lige score vinder laveste handicap (gennemsnit for holdet), 

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.  

Der er desuden præmie for nærmest hul på hul 1 (én vinder) og længste drive på hul 2 for både damer 

og herrer. 

Summen af de 10 bedste scores i Stableford matchen for hhv. damer og herrer afgør den samlede 

match. Højeste score er vinder.  

Præmier:  1. præmie  2. præmie   3. præmie 

Match damer  (Stableford) 1 fl vin + lille chokolade 1 æske chokolade 1 mindre æske 

Match herrer (Stableford) 1 fl vin + 1 lille øl 2xlille øl  1 lille øl 

Puttekonkurrence (hold) 1 fl vin pr deltager på holdet 

Nærmest hul (fælles) 1 fl vin 

Længste drive damer 1 fl vin              Længste drive herrer 1 fl vin 

Samlet vinder  Taber sætter vinderfarve på pokalen 

Der er fælles morgenmad, kaffe og 1 rundstykke inden matchen, og efter matchen to stk. smørrebrød pr. 

deltager - (selvbetalt). 

  

Februar 2020.  


