
 

Propositioner for Fourball Turneringen 2019 

 
Puljekampe 

 

Holdene i hver pulje mødes alle mod alle. Puljekampene skal være afviklet senest den 30. juni 2019. I alle matcher 

skal der findes en vinder. Er matchen lige efter 18 (9) huller, fortsættes der til hul 19 (10) o.s.v. (Tildelte slag tages 

også i anvendelse på omspilshuller). 

 

Holdene aftaler indbyrdes, hvornår matcherne afvikles.  Husk at reservere bane. 

 

Alle deltagende hold anmodes om at give kampafviklingen en rimelig høj prioritering.  Holdene opfordres derfor til 

straks at sætte sig i forbindelse med hinanden og få aftalt kampdatoer. Der kan i år også spilles på onsdage 

 

I 18 hullers rækken går Nr. 1 og 2 fra hver pulje videre til kvartfinale, hvor de otte hold mødes således: 1A/2C, 

2A/1C, 1B/2D og 2B/1D. De fire vindere spiller semifinaler således: Vinder match 1 mod vinder match 4 – 

vinder match 2 mod vinder match 3. De to vinderhold spiller finale. 

 

I 9 hullers rækken spilles alle mod alle – 5 kampe til hvert hold. Hvert hold skal have afviklet 3 kampe senest den 

30. juni 2019.  Der er præmier til nummer 1 og 2 i 9 hullers rækken. 

 

Hvis holdene står lige 

 

Står to eller flere hold lige i en gruppe, regnes først indbyrdes kamp og dernæst de enkelte kampresultater efter 

sejrenes størrelse. Lykkes det ikke efter disse beregninger at finde en vinder, vil matchledelsen enten dekretere en 

spillemæssig afgørelse eller, hvis tiden ikke tillader det, foretage lodtrækning.  

 

Ikke afviklede kampe 

 

Hvis et hold ikke har fået afviklet mindst 3 kampe inden den 1.juli, forbeholder matchudvalget sig ret til at afgøre 

ikke spillede kampe efter at have bedømt årsagen til, at kampene ikke er spillet. Der findes ingen appelmulighed. 

 

Turneringerne spilles som hulspil. 

Spillernes til enhver tid gældende HCP skal anvendes. Der spilles med ¾ HCP efter følgende beregningsmetode: 

ATS 5=4 6=5 7=5 8=6 9=7 10=8 11=8 12=9 13=10 14=11 15=11 16=12 17=13 18=14 19=14 20=15 21=16 22=17 

23=17 24=18 25=19 26=20 27=20 28=21 29=22 30=23 31=23 32=24 33=25 34=26 35=26 36=27. 

36=27 er det maximale antal tilladte slag i denne turnering, uanset om man efter sit HCP er berettiget til flere slag. 

Før matchen starter, fastslås det hvilken spiller, der har det laveste antal slag. Denne nulstilles og hans slag trækkes 

fra hver af de øvrige tre. Nu ved alle fire spillere, hvor mange slag de har på banen i den pågældende match. 

Slagene opnås på de sværeste huller med halvdelen på de første ni og halvdelen på de sidste ni.  

Husk i hulspil gælder der nogle steder andre regler end i slagspil. Se regelbogen. 

Når turneringen er startet – det vil sige holdet har spillet sin første match, kan der ikke ændres på holdet. 

Såfremt en spiller får forfald, spiller den tilbageværende spiller alene. 

Matchfee er i alt 50 kroner per deltager. Kontant eller Nordea Reg. 1329 Nr. 0712784 997 

Med venlig hilsen 

Matchudvalget 


