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Parpræmie Stablefordmatch, hvor det gælder om at lave flest par. Birdie tæller 
som 2 par. 
 
Én vinder på tværs af rækkerne. 
 

Nærmest hullet I hver Tirsdagsmatch spilles der om en præmie for nærmest hullet 
på et par 3 hul på dagens runde, som fastsættes af matchudvalget.  
 
I sæson 2017 er det rundens første par 3 hul, der gælder. 
Pga arbejdet med støjvolden, er det nu på Vest hul 4. 
Uændret på Nord – hul 2 og Øst hul 4 
 
Når du slår på green i første slag, så husk at angive afstanden til 
hullet på dit scorekort. Der sættes ikke flag, målebånd eller 
resultattavle op ved denne green, så brug flagstangen til at måle 
afstanden = 1 hel (225cm) eller halv flagstang + evt. felter. Det hvide 
felt = 140cm, det sorte felt = 85cm 
 

Forni / Bagni Stablefordmatch, hvor den bedste score for henholdsvis forni og 
bagni, på tværs af alle rækker, giver én præmie til vinderen. 
 

Færrest put Stablefordmatch, hvor den enkelte spiller tæller alle sine puts på 
runden. Kun put fra green tælles med. Putter du uden for green, 
tæller slaget ikke med som et put. 
Én vinder på tværs af rækkerne. 
 
Hvis man streger et hul, noteres der 3 puts for det pågældende hul. 
Derved forsinker man ikke spillet og deltager alligevel i 
konkurrencen om færrest puts. 
 

Jernmatch Stablefordmatch, hvor tirsdagsdamer driver ud fra gul herre-tee. 
 
Husk at checke, hvor mange slag du får tildelt fra gul tee. 
Konverteringstabel findes i mappen ved booking. Du kan også bede 
bookingcomputeren om at printe dit scorekort ud til spil fra gul herre-
tee. 
 
1., 2. og 7. præmie i hver række afhængig af antal deltagere. 
 



 

   

Stableford På hvert hul opnås point efter følgende skala: 
 
Nettoscore lig med par giver 2 point 
Nettoscore lig med 1 slag over par giver 1 point  
Nettoscore lig med 2 slag over par giver 0 point 
Nettoscore lig med 1 slag under par giver 3 point 
Nettoscore lig med 2 slag under par giver 4 point etc. 
 
1., 2. og 7. præmie i hver række afhængig af antal deltagere.  
 

Slagspil med 
”loft” på 4 slag 

Spilleren lægger scoren for hver af de 18 huller sammen. Dette 
kaldes bruttoscoren.  
 
Nettoscoren (resultatet) er lig med bruttoscoren fratrukket spillerens 
antal tildelte slag.  
 
1., 2. og 7. præmie i hver række afhængig af antal deltagere. 
 
Udfyld som sædvanlig dit scorekort med antal tildelte slag på de 
enkelte huller. Hvis du har 2 tildelte slag på et par 3 hul, er dit 
personlige par = 5 (det antal slag, der giver dig 2 stableford points). 
 
På scorekortet noterer du det antal slag, du har anvendt på hullet, 
men da vi spiller med ”et loft” på 4 slag, skal du samle op, når du 
har brugt 4 slag mere end dit personlige par. 
 
I ovennævnte eksempel skal du skrive 9 (3 + 2 + 4) på scorekortet. 
 

Texas scramble På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. 
Herfra slår alle så deres andet slag. Af disse vælges igen det 
bedste, hvorfra alle slår deres tredje slag osv.  
 
Samtlige spilleres drive skal vælges mindst 2 gange ved 9 hullers 
match. 
I 18 hullers match skal hver spillers drive vælges mindst 4 gange. 
 
Summen af antal slag på hvert af de 9/18 huller udgør holdets 
resultat. 
 

Irish rumble Den spiller på holdet, der har lavest handicap, fører et 
holdscorekort, hvor følgende scores påføres: 

➢ Hul 1-6: kun holdets bedste score på hullet 
➢ Hul 7-12: summen af de 2 bedste scorer på hullet 
➢ Hul 13-18: summen af alles scorer på hullet. Hvis holdet er på 

4 spillere, føres kun summen af de 3 bedste scorer. 
 

Summen af ovennævnte scorer udgør holdets resultat. 
 

PinkBall 
Holdmatch 

Hvert hold tildeles to pink golfbolde. Din score som spiller tæller 
dobbelt, når du har den lyserøde bold. Hvis holdet mister 1 
lyserød bold, fratrækkes 4 points fra den samlede holdscore. 
Nærmere instrukser følger inden matchen I September. 
 



 

   

Pedro Hvis Pedro indgår I en match, tæller han med scores: 0 – 1 – 2 – 0 – 
1 – 2 - 0 – 1 – 2 – 0 – 1 – 2….etc… 
 

 


