TH Ryder Cup
Generelle informationer
Torsdagsherrernes Ryder Cup (TH Ryder Cup) gentages selvfølgelig i sæsonen 2021. Det
er en match mellem to hold - Oldies og Rookies - hver bestående af 12 spillere og den
afvikles en lørdag i august/september (se matchplanen) Det vil fremgå af ranglisterne for
den gennemgående turnering og drømmerunden om du er Oldie (blå) eller Rookie (grøn),
ligesom du kan se, hvem der på et givet tidspunkt står til at kvilificere sig.

Kvalifikation
- Kaptajner: De 2 medlemmer af bestyrelsen, som står for afviklingen af TH Ryder Cup, er
kaptajner for hvert sit hold og dermed kvalificeret.
- Den gennemgående turnering: De 2 bedst placerede Rookies og de 2 bedst placerede
Oldies på ranglisterne den 25/6 i hver række (A, B og C) er kvalificeret. Ialt 12 spillere.
- Hvis to eller flere spillere fra samme hold har samme antal point i den gennemgående turnering, er den spiller, der har deltaget i flest matcher, kvalificeret derefter den spiller der har færrest 1-taller - derefter den spiller der har flest
point i de seneste 6 matcher, 5 matcher, osv.
- Drømmerunden: Den bedst placerede Rookie og den bedst placerede Oldie på ranglisterne den 25/6 i hver række er kvalificeret. Ialt 6 spillere.
- Hvis to eller flere spillere fra samme hold har samme score i drømmerunden, er
den spiller, der har lukket færrest huller, kvalificeret - derefter den spiller med
flest birdies - derefter flest par - derefter lodtrækning.
- Wildcards: Der uddeles 4 wildcards (2 pr. hold). Disse uddeles af kaptajnerne. Det er helt
op til hver kaptajn at uddele sine wildcards, ud fra hvordan han vurderer, at han får det
stærkest mulige hold.
- Dobbeltkvalifikation: Hvis en spiller kvalificerer sig via begge ranglister, går den ledige
plads til den næste spiller på samme hold og i samme række i den gennemgående
turnering. Hvis der er foretaget lodtrækning om kvilifikation fra drømmerunden, kan
turneringsledelsen i stedet vælge at tildele den ledige plads til den som tabte
lodtræningen.
- Afbud: Hvis en kvalificeret spiller melder afbud, går den ledige plads til den næste spiller
fra samme hold på den rangliste, hvorfra spilleren, der melder afbud, er kvalificeret.

Matchform
- Der spilles hulspil med handicap.
- Der spilles 6 foursome (parmatcher) om formiddagen.
- Der spilles 12 singler om eftermiddagen.
- En vunden match giver 1 point til holdet og en delt match giver 1/2 point til hvert hold.
Der spilles altså om 18 point i alt.

