
 

Kære spillere 
Så har vi startliste mm klar til ”Kønnenes Kamp” d. 28. august 2019 på Farum / Parkvej. 

Vi bliver 22 damer og 28 herrer med starttid mellem 10:00 og 11:20 samt 13.50 og 14:30 (se 

vedhæftede startliste.) 

De fleste skal spille en Fourball/bestball – hulspil, og seks bolde skal spille en Threesome – hulspil. 

For alle gælder det, at man spiller med sit normale antal tildelte slag, som om der blev spillet 

Stableford. 

Der er nærmest pinden på F3, F8, P3, P5 og P8. 

Alle (også Threesome spillere) spiller nærmest pinden. 

 

Vi har lavet et specielt scorekort til brug for resultatet af matchen. 

Dette vil blive udleveret på F1 af Hans Vesterby, som også vil besvare evt. spørgsmål til 

turneringsformen. 

Efter matchen skal scorekortene afleveres i Dameklubbens kasse til scorekort 

HUSK 

 Man behøver ikke spillet hullet færdig, såfremt det er tydeligt at modstanderne vil vinde hullet 

eller ens makkers resultat på hullet bliver bedre end ens eget  

 Man kan spille med i runden , selv om matchen er afgjort 

 

 

Sådan spiller vi: 
 

Four-ball Bestball (Stableford) – hulspil (de fleste) 

spilles af 2 par. Hver spiller sig egen bold, men parret har kun et scorekort. Den bedste score pr. hul 

tæller som resultat på hullet – se eks.. 

Hvert hul repræsenterer et point, som der spilles om. Laveste score vinder hullet (ved Stableford 

højeste point – se eks) Er Scorer/point ens, deles hullet. En match vindes af den spiller/hold, der er 

flere huller op end der er huller tilbage at spille. 

Eks: Fourball Der spilles et par4 hul , Begge damer bruger 5 slag, den ene herre 4 slag den anden 6 slag 

 Tildelte slag 
på hullet 

Brugte 
slag 

Stableford 
point 

Holdets score/point 
på hullet 

Spiller A- dame 1 5 2 
3 

Spiller B -dame 2 5 3 

Spiller C herre 0 4 2 
2 

Spiller D herre 2 6 2 
 

Resultat af hullet => damerne vinder hullet 

 



Threesome– hulspil ( for de enkelte der skal spille dette) 

1 herre spiller mod 2 damer.  

Damerne fordeler og slår slagene som om der blev spillet Foursome. Dvs har Dame A 20 slag og Dame 

B 28 slag spiller dameparret med 24 slag (20+28=48 divideret med 2 = 24). Damerne skiftes til at slå ud 

således at feks Dame A slår ud på ulige huller og dame B på lige huller. På denne måde bliver der en 

herre mod ’en damebold’ 

Som ovenfor repræsenterer hvert hul et point. 

Ved Threesome er der kun en herrescore og en damescore der skal sammenholdes 

Vundet match giver 2 point, delt match 1 point og tabt match 0 point 

 

Middagen er kl. 19.00,   

Vi sætter os til bords kl.19.00 (der er bordplan) så kom i god tid for at købe drikkevarer. 

 

 

 


