
Hulspilsturneringen 

Denne turnering bliver afviklet hen over sæsonen sideløbende med de sædvanlige tirsdagsrunder. 

Matcherne i hulspilsturneringen spilles uden for Jernenes normale spilletidspunkt og må aldrig spilles 

samtidig med en tirsdagsrunde. 

Der spilles efter dobbelt knock-out system, hvilket vil sige, at vi spiller efter cup-systemet - ”vind eller 

forsvind” - men med den forskel, at man først ryger ud, når man har tabt to matcher. Vinder man sin første 

match, placeres man i vinderrækken, mens taberne kommer i Taber-rækken. Herefter kører turneringen 

videre i de to rækker efter cup-systemet. 

Taber en spiller i vinderrækken, flyttes han over i taberrækken. 

Taber en spiller i taberrækken, forlader han turneringen, da han så har tabt to matcher. 

Til sidst vil der være en spiller tilbage i hver række: En i vinderrækken, der er ubesejret og en i taberrækken, 

der har tabt en enkelt kamp. Disse to spillere mødes i en match, hvor følgende gælder: Hvis spilleren fra 

vinderrækken vinder matchen, er han vinder af turneringen. Men hvis spilleren fra taberrækken vinder 

denne match, står vi med to spillere, der begge har tabt en enkelt match, hvilket kræver endnu en match 

mellem de to spillere for at finde en vinder. 

Turneringsplanen udarbejdes ved lodtrækning uden seedning. Det tilstræbes, at der ikke spilles i skolernes 

sommerferie, hvor flere holder ferie, men dette vil afhænge af antallet af tilmeldinger. Der vil normalt være 

12-13 dage til afvikling af matcherne i hver runde. Inden for fristerne aftales dato og tidspunkt med 

modspilleren, og tiden bookes af spillerne i Golfbox på normal vis. Af hensyn til overholdelse af tidsplanen 

vil de enkelte runders frister ikke blive forlænget. Har to spillere aftalt og booket et tidspunkt, og den ene af 

spillerne herefter bliver forhindret, prøver man i første omgang at finde et nyt tidspunkt inden for rundens 

frist, men hvis dette ikke er muligt, taberdømmes den spiller, som blev forhindret i at spille. Såfremt 

matchen uden gyldig grund ikke er afviklet senest på den sidste spilledag for matchen, taberdømmes begge 

spillere. Sker dette i vinderrækken, flyttes de altså begge over i taberrækken.  

En match er slut, når en spiller har vundet så mange huller, at han ikke kan indhentes. Er en spiller fx ”3 

up”, når der mangler 2 huller, er kampen slut, og resultatet udtrykkes 3&2. Alle matcher skal have en 

vinder. Hvis matchen ikke er afgjort efter de 18 huller, spilles ”sudden death” med start på hul 1, og 

herefter hul 2 osv., såfremt dette kan gøres uden at genere andre spillere på banen. Alternativt kan hul 18 

spilles flere gange, til en vinder er fundet – igen under forudsætning af, at det kan gøres uden at genere 

andre spillere. Ved ”sudden death” gives handicapslagene hul for hul på samme måde som under den 

ordinære runde. Skulle det ikke være muligt at afgøre matchen på selve banen, findes vinderen på 

puttegreenen på følgende måde: Spilleren, der sidst vandt et hul, vælger hvilket hul, der puttes til og 

hvorfra – og har honnøren. Valg af hul samt honnør skifter for hvert spillet hul. Vinderen af hele matchen er 

den, der først vinder et hul på puttegreenen. 

Vinderen af hver match giver en øl eller lignende til taberen, og vinderen indberetter resultatet på mail til 

Jernenes mailadresse:  jernene@gmail.com 
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Der spilles med 7/8 handicap. De to spilleres spillehandicap trækkes fra hinanden, og der fremkommer 

herefter et antal slag, som tildeles spilleren med det højeste handicap. Er der fx tale om 8 slag, fordeles 

disse 8 slag med et slag på hvert af de 8 huller med det laveste handicapindex, og på de resterende 10 

huller spiller begge fra scratch. Golfbox foretager disse udregninger for hver match, så alle kender til 

antallet af tildelte slag inden hver runde. Går man op eller ned i handicap og får derved flere eller færre slag 

i løbet af dagene fra runden er udskrevet, og indtil matchen spilles, vil dette ikke påvirke de tildelte slag – 

matcherne spilles præcis, som de er skrevet ud. 

Alle matcher spilles over 18 huller fra tee 51. 

Der spilles efter DGU’s golfregler og Brøndby Golfklubs lokale regler. 

Enhver tvist afgøres suverænt af Jernenes bestyrelse. 

Der er præmier til nr. 1 og 2. 

 


