
Fødselsdagsturnering  
i MS-Odder fre.d.23/8. 

Hej kære medlem i MS! 

Hermed inviterer vi, bestyrelsen, til et lille fødselsdagsarrangement i MS, vi 
fylder 26 år her i 2019. Det er foranlediget af sidste års meget sjove, hyggelige 
og sociale jubilæumsarrangement. Pris for arrangementet er 150,-kr, som 
betales på dagen. Du kan allerede nu melde dig til på Golfbox, hvor du også 
bedes bekræfte betalingen. Deadline for tilmelding er allerede fredagen før,    
d.16/8, da vi skal have tid til at sætte turneringen op. Vi håber fra bestyrelsens 
side, at du vil reservere dagen: fre.23/8. 😊   

Program: 

15.30:  Seneste indskrivning, briefing om dagens turnering og øvrige program. 

16.00: Gunstart. Vi spiller en holdturnering a ́ la SuperSix med vores egne 
modificerede regler. Der spilles grundlæggende hulspil med 7/8 hcp. i puljer, 
hvor alle spiller mod alle, så hver spiller har 3 kampe á 6 huller. Der spilles i 
handicaporden, så man går i bold med nogle tæt på ens eget hcp. Hver spiller 
i bolden tilhører et på forhånd sammensat hold, som er repræsenteret i alle 
flights/bolde(se mere på næste side). Det er vores ønske, at hyggen, samværet 
og fællesskabet skal være i højsædet på denne dag, så der er ikke flotte, 
forkromede præmier. Dog vil der være lidt til deltagerne på det hold, der vinder 
turneringen. 
Ca.20.30/21.00: 
Spisning og hygge, sjove og festlige indslag modtages! :) 

Det vil måske være en god idé at blive bragt og hentet igen på dagen, da det 
nok er muligt, at der ryger en øl, et glas vin eller mere indenbords. :) 

Med venlig hilsen og god sommer/ferie!


Bestyrelsen i MS v/Frank                                    se mere på næste side!



SuperSix for hold til fødselsdagsturneringen: 

En par fra hvert hold(som vi bestemmer/sætter på forhånd i handicaporden) 
placeres i hver flight/bold. Alle spillere i flighten spiller hulspil mod hinanden på 
skift, hulspil over 6 huller. Alle 4 spillere slår ud på samme hul, første match og 
anden match. Efter 6 huller samles flighten og de næste matcher går igang på 
næste hul, og så fremdeles. 

Propositioner: 

* Almindeligt hulspil med 7/8 hcp.-tildeling. Førstnævnte spiller i matchen har 
honnøren på første hul. 

* En match kan vindes med mere end 1 hul, ex. 2-0, 3-0 m.v. 

* Hvis en match vindes med 1-0 eller mere, tildeles spilleren 3 p. 

* Hvis en match deles, får hver spiller 1 p., men spiller om et ekstra point.  
Fra et på forhånd fastsat sted uden for green chipper hver spiller(stadig efter 
honnør) ind til flaget. Spilleren med bolden nærmest flaget vinder et ekstra 
point, så denne spiller får altså 2 points i matchen, den anden spiller kun 1. 

* Når alle har mødt alle i flighten, afgøres stillingen/pointtildelingen i 
fødselsdagsturneringen efter flg. model: 
1. Flest points. 
2. Ved lige mange points tæller bedste “målscore.”  
3. Er det stadig lige, tæller indbyrdes kamp, evt. incl. chipping. 
4. Er tre eller flere spillere stadig lige, afgøres placeringen i flighten efter 
chipping, som skitseret ovenfor. 

* Puljevinderen får 3 p. til sit hold, nr.2 får 2 p., nr.3 får 1 p. og nr.4 får 0 p.  
                                                     

Se også næste side!



Spilleplan hul X:  

 
Hjemme Ude Resultat: Chipping

1.runde Team 
Kjeldsen    

Team 
Olesen

1.runde Team 
Bjerregaard Team Bjørn

2.runde Team 
Olesen

Team 
Bjerregaard

2.runde 
Team Bjørn Team 

Kjeldsen
3.runde Team 

Kjeldsen
Team 
Bjerregaard

3.runde Team 
Olesen Team Bjørn


