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Tirsdagspigernes løbende hulspilsturnering er en sjov og anderledes turnering, der spilles over
flere dage i løbet af sæsonen. I aftaler selv, hvornår der spilles. Se regler nedenfor.
Når vinderen og taberen af første runde er fundet, skal I aftale med jeres kommende modstander,
hvornår I vil spille næste kamp – se hulspilsturneringens opslag i omklædningsrummet. I er sikret
mindst 2 kampe.
Turneringen afvikles med 32 spillere, hvilket giver det optimale flow i turnering. Tilmeldinger sker
efter ”først til mølle” – princippet. Hvis der ikke er tilmeldt 32 spillere, bliver turneringen ikke
gennemført.
Hulspilsturneringen 2022 bliver afviklet efter følgende anvisninger:








Matchen bliver sat op på GolfBox under Klubturneringer 1.4.2022, hvor tilmelding og
betaling også sker.
Spilleplan med navne og deadlines for, hvornår matcherne skal være afviklet, bliver
hængt op på opslagstavlen i damernes omklædningsrum.
Matcherne SKAL som vanligt afvikles til tiden (er man forhindret, har man tabt
matchen)
Det koster 25 kr. at deltage (beløbet går til præmier)
Vi spiller med 7/8 handicapregulering. Se DGU vejledning nedenfor.
Matcherne kan IKKE afvikles sammen med Tirsdagsdamernes turneringer – tirsdag.
Ved tilmelding giver du samtidig tilladelse til, at dit navn og telefonnummer bliver hængt
op på opslagstavlen i damernes omklædningsrum.

DGU-vejledning til spilleformer
Hulspil
I hulspil spiller to modstandere mod hinanden om hvert enkelt hul af et fastsat antal, som regel
18 eller 36 huller. Den spiller, der har anvendt det mindste antal slag på et hul, vinder dette. Den
spiller, der har vundet flest huller, er vinder. Hulspillet eller matchen slutter, når den ene part har
flere hullers forspring, end der er huller tilbage at spille.
Et halveret hul er et hul, hvor ingen af spillerne/parterne vinder (hullet deles). En halveret match
er en hulspilskonkurrence, som efter spil af den fastsatte runde ender uafgjort.
Komitéen kan, for at få afgjort en halveret match, udstrække den fastsatte runde til så mange
huller, der kræves, for at matchen kan vindes. (bruges i denne turnering – matchen skal afgøres)

7/8 handicapregulering
7/8 spillehandicap spilles på den måde, at spilleren med det højeste handicap får slag svarende til
forskellen mellem de to spilleres 7/8 spillehandicap (SPH). Slagene fordeles efter banens
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handicapnøgle.
Eksempel:
Spiller 1: handicap 25,5 har normalt 29 slag. 29/8*7= 25,38, som rundes ned til 25
Spiller 2: handicap 15 har normalt 17 slag. 17/8*7= 14,88, som rundes op til 15
Der er 10 slag i forskel mellem spiller 1 og spiller 2. De 10 slag tildeles spiller 1 på banens 10
sværeste huller.
Link til DGU hulspilsregler
https://www.golf.dk/nyhed/ny-guide-her-er-de-nye-hulspilsregler
Rigtig god fornøjelse 😊
Mange hilsner
Bestyrelsen Tirsdagspigerne

