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Spilformer 

Der er 3 gennemgående turneringer i hver række: Pointjagten, Eclectic og hulspil. 

 

Pointjagten. 

Gælder for slagspils-, hallington- og stableford turneringer. Der gives points efter følgende fordeling:  

Placering Antal point 

1 15 

2 13 

3 11 

4 9 

5 7 

6 6 

7 5 

8 4 

9 3 

10 2 

>10 1 

 

Ved lige antal slag/point får begge/alle spillere point for den placering de deler - f.eks. hvis 2 spillere 

deler andenpladsen får de begge 13 point. Der vil så ikke være nogen tredjeplads, så næste spiller får 

point for en fjerdeplads. 

Ved uddeling af dagens præmier vil reglen om hvem der er bedst på de sidste 9-6-3 huller gælde. Dog 

altid på bagni. Så i ovennævnte eksempel vil spilleren med bedste score på bagni få andenpræmien og 

spilleren med næstbedste score tredjepræmien. 

Hulspil 
Vinderen af dagens spil får 1 point. Halveres turneringen får hver spiller et ½ point. 

 

Spilles hulspil som parmatch, dvs. to mod to, så spilles der 9 huller foursome og 9 huller fourball. I 

denne match kan hver spiller få fra 0,25 til 1 point. F.eks. et par vinder foursome og deler fourball, 

hvilket giver 0,75 point til hver spiller.  

Ved lige antal point gælder reglen om laveste handicap. 

ECLECTIC 
Gælder alle slagspils-, hallington- og stableford turneringer der er tællende i Pointjagten, uanset 

teested. 

 

Det gælder om, at opnå den laveste bruttoscore på hvert hul, men man bestemmer selv på hvilken 

torsdag (herredagen) i løbet af året man tager scoren fra. Man kan dog kun tage scoren fra dagens 

turnering. Dvs. ikke bagud i tiden. 

  

Dvs. en torsdag har man f.eks. fået en birdie på hul 1, en par på hul 18, og hvis man så tror, at det er 

den bedste score man kan lave på disse huller i årets løb, skriver man et tydeligt (X) i Eclectic-

kolonnen for hullerne på dit scorekort inden du afleverer det. 

 

Husk det er spilleren, der er ansvarlig for at scorekortet er korrekt udfyldt, så tjek det inden det 
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afleveres. Det kan naturligvis ikke ændres bagefter, selvom man bad markøren om at markere en 

Eclectic. 

Har man først markeret et hul til Eclectic, så er scoren på dette hul bindende og kan ikke ændres.  

Og dog. 

 

Man har tildelt to wildcards. 

 

Det betyder at man har to huller, hvor man kan bruge et wildcard, hvis man allerede har noteret en 

score på hullet, men senere laver en bedre score på det samme hul.  

 

Hvis man ønsker at bruge et wildcard skrives et tydeligt W i Eclectic-kolonnen på scorekortet.  

 

Det er op til den enkelte spiller at beslutte, hvornår han vil bruge sine wildcards i løbet af 

sæsonen. Hvis man noterer et wildcard på et hul, hvor man ikke i forvejen har noteret en score tæller 

brugen af wildcardet alligevel. 

 

Manglende huller til Eclectic på og efter sidste spilledag. 

Mangler man nogle huller til Eclectic på sidste gældende spilledag, tages de scores der opnås på denne 

spilledag. 

Mangler man nogle huller efter den sidste spilledag ganges hullets par med 2 (dvs. at par 3 bliver til en 

score på 6 osv.). 

 

Vinderen er spilleren der har brugt færrest slag. Hvis 2 spillere har samme antal slag, er vinderen den 

spiller, der har brugt færrest wildcards. Hvis det stadig står lige er det spilleren med det højeste 

handicap, der vinder. 

 

 

 


