
                                                                                         

  

Kære Old Boys medlem, 

Hermed inviteres du til at deltage i Old Boys’ Hulspilsturnering for sæsonen 2019. 

Hulspil er en rigtig hyggelig turneringsform og så er den også udfordrende såvel taktisk som 
spillemæssigt.  

Så det vil glæde os at se dig som deltager i årets turnering. 

Måske er det dig som står med 

  

til sidst? 

***** 

Der er for sæsonen 2019 ændret en del på forudsætningerne for afvikling af turneringen. 

HANDICAP 

Den enkelte spillers handicap skal oplyse ved tilmelding. 

Der spilles nu med fuldt handicap (altså ingen regulering), dog max 36. 

Det handicap, som lægges til grund for de indledende runder, er dit handicap ved tilmelding 
senest den 24. april d.å. Når du tilmelder dig, så skal du opgive dit handicap.  

Det handicap, som lægges til grund for mellemrunden og finalen, er dit handicap pr. 30. juli 
d.å. De spillere, som går videre til mellemrunden skal senest den 30. juli d.å. meddele 
Turneringslederen deres handicap.  

Ved pointlighed mellem flere spillere efter en gennemspillet pulje, vil de spillere med lavest 
handicap gå videre. 
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TURNERINGSPERIODE 

Indledende runder spilles perioden 1. maj – 30. juni 2019.  

Mellemrunden spilles fra den 1. august – 20. september 2019. 

Finalen spilles fra den 21. september – 13.oktober 2019. 

INDLEDENDE RUNDE 

Deltagerne vil blive inddelt i puljer af 5 -6 spillere, hvor alle spiller mod alle som hidtil. 
Puljernes sammensætning vil fremgå af et skema, der bekendtgøres på vores hjemmeside (Old 
Boys) og ved opslag i herrernes omklædningsrum senest den 29. april 2019. 

Måtte de to spillere efter at have spillet 18 huller i den indledende runde stå lige, så får hver 
spiller ½ point.  

Vinderen får 1 point og taberen 0. 

Når alle spillere i en pulje har spillet deres indledende runder, gøres pointstillingen op og de to 
spillere med flest point går videre til mellemrunden.  

Måtte resultatet efter indledende runder i en pulje være således, at der er flere spillere med 
lige mange point, så findes de to spillere, som går videre til Mellemrunden baseret på dels point 
og det laveste handicap. 

MELLEMRUNDEN 

Mellemrunden afvikles i 4 puljer med 3 – 4 spillere, hvor den bedst placerede i puljen går videre 
til finalen. Der spilles efter samme principper, som for den indledende runde.  

FINALEN 

Finalen er opdelt i én pulje hvor alle spiller mod hinanden.  

Står 2 eller flere spillerne lige efter de 18 huller, så fortsættes spillet til vinderen og evt. nr. 2 
og nr. 3 er fundet baseret på sudden death (den spiller som først vinder ét hul, er vinderen af 
runden).  

Præmieoverrækkelsen finder sted ved Old Boys Klubbens afslutningsmiddag den 23. oktober 
2019.   

Tilmelding kan ske ved mail til undertegnede på kurt@albaekkommunikation.dk eller på den 
ophængte tilmeldingsliste i herrernes omklædningsrum.  

Husk venligst at anføre navn, handicap og medlemsnummer. Sidste frist for tilmelding er 
onsdag den 24. april 2019 kl. 15. 

NB. Det anbefales - i det omfang det er muligt – at I specielt i den indledende runde spiller 
en 4 bold – altså forsøge at aftale Old Boys Hulspillerne imellem at spille sammen – så I 
derved undgår, at andre Furesøklub medlemmer sætter sig på via tidsbestillingen. 
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De bedste hilsner og god turnering 

Kurt Albæk 

Turneringsleder
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