
Mens Section Par hulspil 2022

Spiltype
Hulspil Bestball/Fourball med 7/8 HCP. Det hcp. man får efter reduktion (der afrundes matematisk til 1 

decimal) sættes ind i Herrer 54 handicaptabel, som så giver antal tildelte slag. Spiller med laveste antal slag 

spiller fra scratch. Spiller med højeste antal slag sætter differencen af slag ind fra hcp. nøgle 1 og opefter. 

Spiller med laveste antal slag spiller fra scratch. De øvrige spillere sætter differencen af slag ind fra hcp. nøgle 

1 og opefter. 

Spiller 1 har hcp. 5,2 x 7/8 = 4,6 hcp. I tabellen Herrer 54 er det = 5 slag.

Spiller 2 har hcp. 11,8 x 7/8 = 10,3 hcp. I tabellen Herrer 54 er det = 11 slag.

Spiller 3 har hcp. 18,9 x 7/8 = 16,5 hcp. I tabellen Herrer 54 er det = 18 slag.

Spiller 4 har hcp 25,8 x 7/8 = 22,6 hcp. I tabellen Herrer 54 er det = 26 slag.

Spiller 1 spiller fra scratch. Spiller 2 har 6 slag, Spiller 3 har 13 slag, spiller 4 har 21 slag der sættes ind fra 

hcp. nøgle 1 og fremefter.

Der spilles efter hulspilsregler. Alle spillere spiller sin egen bold. Det par, med den spiller, der bruger færrest 

nettoslag på hullet, vinder hullet. Er de to pars bedste nettoscore ens, deles hullet. Når et hold har vundet flere 

huller, end der er tilbage at spille, har dette hold vundet matchen. Hvis et hold fx bliver 3 up på 16.hul i 

matchen, har det vundet 3-2. 

Holdets to spillere må hjælpe hinanden indbyrdes hele vejen rundt, fx med at læse puttelinje og valg af kølle. 

Man må spille i indbyrdes selvvalgt rækkefølge. Fx kan holdet beslutte, at hvis en bold ligger på green, må 

denne puttes ud, så den anden på holdet kan gå efter at hole udefra. Når begge er på green, kan det hold, 

hvis ene bold ligger længst væk, vælge at lade den af holdet, der ligger nærmest hullet, putte først. 

Det hold, hvis bold ligger længst fra hullet, har retten til at putte først. Husk at man må give et put og husk at 

samle op, når det ene hold har vundet hullet. 

Spilleterminer
Kampe skal afvikles senest på nedenævnte datoer

1. runde: 18. maj

2. runde: 16. juni

Kvartfinale: 13. juli

Semifinale: 10. august

Finale: 22. september

Planlægning af kampe
De enkelte deltager er selv ansvarlig for at planlægge kampe. Såfremt en match ikke kan blive afviklet 

indenfor fristen, så vinder det par der møder op kl. 18.00 på sidste dag for terminen.

Resultater
Straks efter en match skrives resultatet på oversigten i omklædningsrummet, giv også gerne besked til Jonas 

Kjeldahl på messenger eller mail: jonas@kjeldahl.dk eller lav et opslag i Facebook gruppen.

Turneringsledelse
Mens Section Bestyrelse v/ Jonas Kjeldahl, jonas@kjeldahl.dk, 22 19 62 62



Mens Section Par Hulspil Turnering 2022
1. Runde 2. Runde

16. juni 10. august

Semifinale

10. august13. juli

Kvartfinale Semifinale

18. maj

2. Runde

16. juni

Finale 1. Runde

18. maj22. september 13. juli

Kvartfinale

Per Broe / Jens Krøjgaard Frank Hechmann / Rasmus Sørensen

Christian Hansen / Jan B Andersen

Preben Hingeberg / Jens M Jørgensen

Jonas Kjeldahl / Frank K Hansen

Gert Elkjær / Bjarne Mogensen

Jesper Albertsen / Erik H Carlsen

Martin Østersø / Jacob Marx

Ole B Larsen / Mikael Dybvad Michael Moric / Flemming Degn

Spilleform: Fourball/Bestball - alle spiller deres egen bold

Sidste dato for afvikling af de enkelte matcher er noteret for hver af de enkelte runder.

Resultater noteres på skema på opslagstavle, og bedes også sendt til Jonas Kjeldahl på jonas@kjeldahl.dk, messenger eller uploades i Mens Section Facebook gruppen, så elektronisk version på Facebook Gruppen hurtigt kan blive opdateret.

Handicap: Der spilles med 7/8 Handicap.Spiller med laveste antal slag spiller frascratch. De øvrige spillere sætter differencen af slag ind fra hcp. nøgle 1 og opefter. Parret med bedste nettoscore vinder hullet.

Per Olesen / Erik Lund

Leif Pedersen / Mogens Sørensen

Arne Hansen / Jørn Jensen

Søren Jakobsen / Claus Bisgaard

Kenn Davidsen / Anker Vigen

Kim M Kristensen / Torben Baand

Niels Høeg / Claus Mikkelsen

Troels Eriksen / Jørgen Hansen

Flemming Olsen / Bjarne Olsen

Lars Tropp / Søren Kristensen

Søren Schødt / Kenneth Rosendahl

Rasmus Mosegaard / Mikkel Bruun

Chr. Pasgaard / Jan W Mikkelsen

Kurt Mortensen / Lars Dalsgaard

Bjarne Christensen / Knud Dohn


