
Matchproportioner – Seniorherrer – 2022 
 

Turneringsbestemmelser: 

Tirsdagsmatcherne oprettes i golfbox. 

Tilmelding foregår via golfbox senest kl. 12.00 dagen før. 

Matcherne gennemføres, så vidt muligt, som tællende og er dermed handicap regulerende. 

Starttid offentliggøres mandag eftermiddag, hvor der udsendes en mail med starttidspunkt – starthul    

samt scoreindtastnings kode. 

En spiller på hvert hold udfylder scorekort på telefon for hele holdet. En spiller udfylder et fysisk scorekort 

for hele holdet, som straks efter matchen afleveres til matchledelsen/ved skranken.   

Ved uoverensstemmelse mellem resultatet på telefon og scorekort, anvendes det fysiske scorekort. 

Scoren indberettes til ”Order Of Merit” som anvendes til opdatering af månedens og årets vindere. 

For at bevare den brede fordeling af præmier, er der tre handicap- og præmiegrupper. 

Grupperne er lavet på baggrund af registreret handicap og medlemslisten. 

Grupperne tilstræbes at være lige store. Aktuel deling 2021: A: HCP +8,0-24 B: HCP 24,1-31 C: HCP 31.1-48 

Der er månedspræmier til de to bedste scorer I hver gruppe, altså 6 månedspræmier. 

Præmieoverrækkelse finder sted i forbindelse med spisningen, som er den første tirsdag i måneden. 

Den gruppe man tilhører ved månedens start, forbliver man i til månedens udgang, uanset en eventuel 

handicapregulering. Hvis der afvikles 3 matcher i en måned, er de 2 tællende til månedens vinder. 

For at blive årets vinder skal man deltage i 16 af de 21 tællende matcher som planlægges ved årets start. 

Har man deltaget i flere matcher, bliver de 16 bedste resultater tællende. Der er præmier til de to bedste i 

hver gruppe. Det tilstræbes at der skal afvikles 21 matcher for at nå 16 tællende. Hvis vi ikke når at afvikle 

21 tællende matcher, reduceres antallet tilsvarende for at blive årets vinder. Når vi kun at afvikle 20 

matcher, reduceres det tællende antal til 15 – afvikles der 19 matcher, er der 14 tællende osv.  

Der spilles tættest på flaget på fire huller for alle spillere – to par 3 huller i 1. slag - to par 4 huller i 3. slag. 

For spillere med HCP 30,0 og derover spilles der tættest på flaget på et par 3 hul i 2. slag. 

Præmier for tættest på flaget udleveres umiddelbart efter hver match. Er vinderen ikke tilstede går 

præmien til senior klubben.  

Der afvikles en gennemgående hulspils match, som spilles med fuldt handicap.  

Hulspil matchen skal afvikles indenfor en fastsat dato, overskrides denne dato, findes vinderen ved 

lodtrækning førstkommende tirsdag. 

Der er præmier til de 2 finalister i hulspil. 
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