
Turneringsbetingelser for Mandags-hulspilstræning 

 

1) Turneringen for hulspilstræning er åben for alle medlemmer i SG, der spiller 

med i regionsgolf/DGU’s divisionsturneringer, eller som har et seriøst ønske 

om og grundlag for at deltage i de regionale golfturneringer. Tilmelding sker til 

peter@harrekilde.dk med angivelse af navn, medlemsnummer, mobilnummer 

og mailadresse. Man er spilleberettiget, når man har indbetalt kontingent, se 

pkt. 7 
 

2) Formål : At forbedre SG's regions- og divisionsgolferes performance i hulspil, 

samt at bibringe deltagerne en bred viden om Golfreglerne specielt med fokus 

på de særlige hulspilsregler. 
 

3) Spillet afvikles i kalenderåret som to gennemgående turneringer:  

 

En forårs-turnering samt en sommer/efterårs-turnering. Der spilles mandag 

formiddag, fortrinsvis på SG’s bane.  Spillet afvikles så vidt muligt i 2- og evt. 

3- bolde samt som Mixed Foursome (MF). Af trænings- og turneringsmæssige 

årsager spiller man mod skiftende modstandere. 

 

1. Spilledag i forårssæsonen er d. 1. mandag, efter banen er pakket ud af 

vinterhi (dvs spil fra normale tee-steder og uden måttetvang) og sidste 

spilledag er sidste mandag i juni. 

a.  

1. spilledag i Efterårssæsonen er d. 1. hverdagsmandag i august og 

sidste spilledag mandag i uge 50 

 

b. Imellem efterårs- og forårssæsonen spilles der vintergolf om mandagen 

con amore. Matchledelsen kan efter behov arrangere en 

gennemgående turnering i denne periode. 

 

Øvrige mandage mellem forårs- og sommer/efterårsturneringen kan 

der spilles con amore. 

 

https://mail.yousee.dk/compose.cgi?to=peter@harrekilde.dk


c. Ovennævnte plan kan ændres af komiteen, og bliver i givet fald 

kommunikeret til spillerne. 
 

4) Booking : Man booker selv starttider i tidsrummet mandag morgen ca. 8:00 til 

9:30 på golfbox. Booking skal ske senest søndagen før kl. 12:00, dog gerne så 

tidligt som muligt aht at blokere tider til turneringen, hvorefter 

turneringsledelsen sammensætter boldene. Plads på startliste forudsætter 

som nævnt, at man har indbetalt kontingent. 
 

5) Spil : Der spilles i en herre- og en damegruppe med HCP/SPH . Damer fra 50 

og herrer fra 57. Forskellen i antal tildelte slag aftales inden der slås ud (så 

forvirring evt. undgås under spillet!!). 
 

6) Pointgivning under spil: 3-bold : Der kæmpes om 6 point/hul (vinder: 4 point, 

2 spillere der deler resten: 1 til hver, 1 der bliver 2'er: 2 point og den der taber 

0 point, 3 der deler hullet: 2 point til hver). 

Spilles en 2-bold er det som normal hulspil (vinder/deler/taber hullet). 

Point i den gennemgående turnering: 3-bold : Der er 3 point at kæmpe om 

(vinder får 2, en 2'er får 1, to 2'ere får hver ½ point). 2 -bold : Der er 2 point at 

kæmpe om. I en foursome får hver spiller på den vindende side 2 point. 

a. Matchregnskabet står matcheledelsen for, og der indberettes via mail til 

peter@harrekilde.dk eller mundtligt/skriftligt efter spillet. 
 

7) Turneringsfee : Der erlægges 100 kr pr. spiller/sæson, som indbetales på 

konto 4130 4130 613 802 / MobilePay 22987002, så der oparbejdes en kapital 

til præmier ved sæsonafslutning. Beløbet anvendes til indkøb af præmier 
 

8) Kun de 10 bedste runder vil være tællende. Skulle der være flere spillere i en 

række med 20 point spilles playoff ved sæsonafslutning. Der er præmier til de 

spillere, som besætter de øverste 25% af resultatgruppen i hver gruppe. 

9) Der forsøges etableret mixed foursome matcher, da denne spilleform jo også 

indgår i regionsgolf. 
 

https://mail.yousee.dk/compose.cgi?to=peter@harrekilde.dk

