
Drømmerunden 
NB! Der er IKKE kvalifikation til Ryder Cup via drømmerunden. 
Drømmerunden spilles som en netto-runde. Dvs. at dit spillehandicap, som er gældende 
den dag du lukker dit sidste hul, vil blive fratrukket din samlede score. 

Hvis du ikke lukker alle huller, kan du ikke deltage i netto-turneringen (jvf. ovenstående). 

Der kåres dog også en brutto vinder. Her kan du deltage selvom du ikke lukker alle huller, 
men så vinder du nok næppe :-) 

NB! Sidste frist for at lukke hullerne 14-18 er torsdag den 31. august. 
 Sidste frist for at lukke hullerne 10-13 er torsdag den 21. september. 

Generelle informationer 
Drømmerunden er en gennemgående match for alle medlemmer af torsdagsherrerne. 

Det gælder om hen over sæsonen, at registrere din bedste score på hvert enkelt hul. Har 
du i en af de matcher, der tæller til drømmerunden, lavet en god score på et eller flere 
huller, markerer du scoren på det eller de huller, du ønsker at registrere, med en cirkel, og 
du skriver DR ud for cirklen. 

Der spilles i samme 3 rækker, som i den løbende turnering. 

I tilfælde af lige score for de 18 huller vinder spilleren med flest birdies, dernæst flest pars, 
dernæst laveste bruttoscore. 

"Taktik" 
Du bestemmer selv, hvornår du vil lukke et hul. Du kan lukke lige så mange huller, du vil 
på en runde, hvis du har brændt banen af, eller du kan lade helt være med at lukke nogle 
huller på en runde, hvis du har været "uheldig" :-) 

Men husk, at hvert hul kun må markeres og registreres EN gang på en sæson. Når et hul 
er registreret, er det LUKKET, og du kan ikke længere ændre på den registrerede score, 
uanset om du laver en bedre score på hullet senere på sæsonen. Dog vil en hole-in-one 
altid overrule en tidligere registreret score.  

Registrér/luk dine huller med omhu. Og lad nu være med at gemme 5 huller til den sidste 
dag - og så lave dobbelt bogey på dem, ikke? :-) 

Vigtigt 
Du må ikke markere et hul med cirkel og DR hvis du allerede har lukket hullet - i så fald vil 
din score blive ændret til 3 over par og dette bliver din tællende score. 

Derfor: lav et scorekort til eget brug, hvor du markerer hullerne, efterhånden som du lukker 
dem, så du ikke kommer til at markere et hul, du allerede har lukket. 

Hvis du ikke, senest efter den sidste tællende match, har lukket samtlige huller, vil din 
score på de huller, du ikke har lukket, blive registreret til 3 over par (netto-turneringen). 


