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Klubmesterskab 9 huller 

Matchform: Stableford med optælling af antal puts 

Deltagere: medlemmer af OB fra KGC. 

Mesterskabet afvikles over to runder. 

Der spilles fra tee 53 – gælder alle. 

Præmie og strafsystem er ikke gældende.  

Der kåres en klubmester for bedste Stableford score og for færrest antal puts. Resultaterne gøres op 

samlet for begge dage. 

 

Forudsætning for deltagelse i præmierække – scoren indtastes i golfbox. 

 

En spiller kan kun vinde én præmie. Stablefordkonkurrencen rangerer over puttekonkurrencen. 

Hvis en spiller placerer sig på begge lister, er det den bedste placering, der udløser præmie. Præmien på 

modsatte liste videregives til den næste i præmierækken. F. eks. kan en spiller vinde 

stablefordkonkurrencen og blive nr. 2 i puttekonkurrencen. Her skal spilleren således præmieres i 

stablefordkonkurrencen, og 2. præmien i puttekonkurrencen videregives til nr. 3 på listen, og så 

fremdeles. 

Ved præmieoverrækkelsen skal de alle de vindende spilleres resultater nævnes. 

 

 

Dag 1: 

Tilmelding: udfyldt scorekort afleveres senest ved mødetidspunkt. 

Matchlederen sammensætter holdene baseret på handicap således: 

Scorekort sorteres i stigende sekvens efter handicap. Holdene sammensættes som 4-bolde eller 3-bolde 

afhængig af antal deltagere. Hold med laveste handicap går således først ud.  

Scorekort føres som normalt ved spil af Stableford suppleret med angivelse af antal puts for det enkelte 

hul. Hvis scoren for et hul er nul (0) Stableford point påføres antal puts med 3 uanset, om man har været 

på green eller ej.  

Når runden er slut udarbejdes to lister: 

• Én liste (liste 1) viser stillingen gjort op på Stableford point 

• Én liste (liste 2) viser stillingen i puttekonkurrencen  

Listerne lægges ind på hjemmesiden. 
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Dag 2:  

Tilmelding: udfyldt scorekort afleveres senest ved mødetidspunkt. 

Matchlederen sammensætter holdene baseret på liste 1 således: 

De lavest placerede på liste 1 går ud først og så fremdeles. Sidste bold består således af de førende på 

liste 1. 

Scorekort føres som normalt ved spil af Stableford suppleret med angivelse af antal puts for det enkelte 

hul. Hvis scoren for et hul er nul (0) Stableford point påføres antal puts med 3 uanset, om man har været 

på green eller ej.  

Når runden er slut påføres liste 1 og liste 2 resultaterne fra dag 2: 

• På baggrund af det samlede resultat på liste 1 kan vinderne i Stableford konkurrencen findes 

• På baggrund af det samlede resultat på liste 2 kan vinderne i putte konkurrencen findes  

 

 

Præmier:  Klubmester  2. præmie  3. præmie  

Stableford  Gavekort til restaurant 2 fl vin  1 fl vin 
  + 1 fl vin 
 

Putning  Gavekort til restaurant 2 fl vin  1 fl vin 
  + 1 fl vin 
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Klubmesterskab 18 huller 

Matchform: Slagspil 

Deltagere: medlemmer af OB fra KGC. 

Mesterskabet afvikles over to runder. 

Der spilles fra tee 53 – gælder alle. 

Præmie og strafsystem er ikke gældende.  

Der kåres en klubmester for bedste bruttoscore og for bedste nettoscore (brutto score minus 

spillehandicap). Resultaterne gøres op samlet for begge dage. 

 

Forudsætning for deltagelse i præmierække – scoren indtastes i golfbox. 

 

En spiller kan kun vinde én præmie. Bruttorækken rangerer over nettorækken. 

Hvis en spiller placerer sig på begge lister, er det den bedste placering, der udløser præmie. Præmien 

på modsatte liste videregives til den næste i præmierækken. F.eks. kan en spiller vinde 

nettorækken og blive nr. 2 i bruttorækken. Her skal spilleren således præmieres i nettorækken og 2. 

præmien i bruttorækken videregives til nr. 3 på listen, og så fremdeles. 

Ved præmieoverrækkelsen skal de alle de vindende spilleres resultater nævnes. 

 

 

Dag 1: 

Tilmelding: udfyldt scorekort afleveres senest ved mødetidspunkt. 

Matchlederen sammensætter holdene baseret på handicap således: 

Scorekort sorteres i stigende sekvens efter handicap. Holdene sammensættes som 4-bolde eller 3-bolde 

afhængig af antal deltagere. Hold med laveste handicap går således først ud.  

Scorekort føres som normalt ved slagspil.   

Når runden er slut udarbejdes to lister: 

• Én liste (liste 1) viser stillingen baseret på bruttoscoren  

• Én liste (liste 2) viser stillingen baseret på nettoscoren 

Listerne lægges ind på hjemmesiden. 
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Dag 2:  

Tilmelding: udfyldt scorekort afleveres senest ved mødetidspunkt. 

Matchlederen sammensætter holdene baseret på liste 1 således: 

De lavest placerede på liste 1 går ud først og så fremdeles. Sidste bold består således af de førende på 

liste 1. 

Scorekort føres som normalt ved slagspil. 

Når runden er slut påføres liste 1 og liste 2 resultaterne fra dag 2: 

• På baggrund af det samlede resultat på liste 1 kan vinderne i bruttokonkurrencen findes 

• På baggrund af det samlede resultat på liste 2 kan vinderne i nettokonkurrencen findes  

 

 

 

 

Præmier:  Klubmester  2. præmie  3. præmie  

Brutto  Gavekort til restaurant 2 fl vin  1 fl vin 
  + 1 fl vin 
 

Netto  Gavekort til restaurant 2 fl vin  1 fl vin 
  + 1 fl vin 
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