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Matchbetegnelse: Det gyldne gebis. 

Matcherne er en del af den gennemgående turnering – slagspilsmatcherne.  

Matcherne spilles over 7 gange, og det fremgår af matchprogrammet hvilke datoer der spilles om 

pokalen.  

Vinderen er den spiller, der i 4 af de 7 matcher sammenlagt har den laveste score. I de anvendte scores 

indgår ikke evt. straf i den pågældende match. Kun scores fra matcher, hvor spillerens score er indtastet 

i golfbox, kan indgå i tællende matcher.  

Pokal og præmie uddeles på den årlige generalforsamling. 

Præmier  1. præmie  2. præmie  3. præmie 

Det gyldne gebis Pokal  1 fl vin  1 lille øl 

  + 2 fl vin 

  + evt. sponsorgaver 

 

Matchbetegnelse: Barfod fadet. 

Matcher er en del af de ugentlige matcher – Stableford 9 huller.  

Matcherne spilles over 4 gange, og det fremgår af matchprogrammet hvilke datoer der spillers om 

pokalen. 

Vinderen er den spiller, der i 3 af de 4 matcher sammenlagt har den højeste score. I de anvendte scores 

indgår ikke evt. straf i den pågældende match. Kun scores fra matcher, hvor spillerens score er indtastet 

i golfbox, kan indgå i tællende matcher.  

 

Pokal og præmie uddeles på den årlige generalforsamling. 

Præmier  1. præmie  2. præmie  3. præmie 

Barfod fadet  Pokal  1 fl vin  1 lille øl 

  + 2 fl vin 

  + evt. sponsorgaver 
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Matchbetegnelse: Gordon pokalen 

Matchform: Stableford 9 huller på lille bane.  

Matchen er en 4 køllematch. Kombinationen af køller, jern og putter er valgfrie blot ikke mere end 4 i 

antal. Matchen afvikles mandag i den uge, hvor KGC Masters er programsat, hvis muligt?  

Deltagere: medlemmer af OB.  

Tilmelding: udfyldt scorekort afleveres senest ved mødetidspunkt.  

Præmie og strafsystem er ikke gældende.  

Matchlederen: sammensætter holdene.  

Vindere er højeste scores. 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.  

 

Pokal og præmie uddeles på den årlige generalforsamling. 

 

 

Præmier  1. præmie  2. præmie  3. præmie 

Gordon pokalen Pokal  1 fl vin  1 lille øl 

  + 2 fl vin 

  + evt. sponsorgaver 

Februar 2020.  


