
Løbende Par turnering 2019 

Invitation til en turnering alle fuldtidsmedlemmer kan deltage i (max hcp 54). 

Hermed indbydes til parmatch 2019 som er en løbende turnering med følgende principper.  Man kan tilmelde sig 

som herrer/ dame, dame/dame og herre/herre, kort sagt - find en person som du kan danne par med. Ideen med 

turneringen er at det skal være hyggeligt og at man kommer ud at spille med nogen som man måske ikke normalt får 

spillet med. 

Spilleform: Der spilles FOURSOME hvor man skiftes til at slå ud, og man slår hver anden gang.  

Udregning af et holds handicap/ tildelte slag foregår således:  

Spiller 1 – indeks 13,8 = 14 tildelte slag 

Spiller 2 – indeks 23,7 = 29 tildelte slag 

I alt                  43 tildelte slag, som deles med 2 = 21,5 hvilket giver 22 slag tilsammen. (ved ,5 rundes der 

op).     Det samme for det andet par f. eks. 13.  Det par med det laveste antal slag 0-stilles ”scratch” og 13 trækkes fra 

22 = 9 slag, og disse fordeles efter handicapnøgle 1 til 9.  

Begrænsninger:  

1. Der kan max. tildeles 18 slag til et hold 

2. Spillere med Hcp større end 40 skal spille som Hcp 40. 

 

Husk at afgøre uenighed efter hvert hul, matchen slutter når et par er flere ”up” end der er huller tilbage. 

 

Vi vil igen i 2019 fordele holdene i  3 hcp bånd og holdene inden for et hcp bånd fordeles tilfældigt i grupper af  ca. 4-

6 par (afhængig af deltager antal). Man spiller ”alle mod alle” i den gruppe man er placeret i.   

Alle resultater indberettes pr. mail til erling@midtgolf.dk og de kan løbende følges via hjemmesiden 

 Alt afvikles efter golfregler som standard og parrene udveksler selv dato, tid og bookning af bane. 

Man får 3 point for vunden kamp, 2 point for uafgjort og 1 point for at møde frem . 0 point for ikke spillet kamp  

Turneringen løber over hele sæsonen og gruppespillet starter ved sæsonstart og skal være afsluttet senest d. 1/7. 

Ifb.m Sygdom, skader etc.  kan makkerskift tillades efter godkendelse af turneringsledelsen/ Tommy. Den nye 

makker spiller hermed turneringen færdig.   

Hvis et par trækker sig fra start eller i løbet af turneringen, beholder de øvrige par deres point plus et tillæg på 1 

point, samt stillingen 0-0, for de kampe der ikke er spillet med det par der har trukket sig. I tilfælde af point lighed 

tæller først indbyrdes match, flest sejre herefter antal huller man er ”up” eller ”down” i alt. Gem scorekort indtil de 

indledende /mellem grupper er fastlagt. 

Ca. 05.08 går de 16 bedste par videre fra grupperne til cupspillet hvor det er vind eller forsvind kampe. 8. dels 

finalerne skal være afslutte senest d. 18/8. kvart finalerne skal være afslutte senest d. 1/9. Semi finalerne skal være 

spillet senest d. 14/9 . Finalen afholdes d. 15/9, hvor årets bedste par vil blive hyldet på en festlig måde. Kort sagt en 

hyggelig match hvor konkurrence og fællesskab forenes.  Det er god golfetikette  at nyde en vinderomgang efter 

matchen i cafeen. 

Hvis I har lyst at deltage i denne match , så foregår tilmelding og betaling på GOLBOX HER.  Matchfee er 175 kr pr 

par. som går ubeskåret til præmier 

Yderligere spørgsmål kan rettes til undertegnede enten på mail tommy@midtgolf.dk eller på mobil nr. 40 461 352. 

Bemærk: grundet bortrejse fra d. 9/3 til 28/3 bedes spørgsmål i stedet rettes til erling@midtgolf.dk / 22600353 
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https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1864555
mailto:actcmulle@gmail.com
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Finalerunden spilles den 15/9 i forbindelse med en afslutningsmatch hvor alle tilmeldte par der har mulighed for det 

deltager. 

Med venlig hilsen                                     Tommy Christensen  Medlem nr. 1513.   


