
 

Kære Old Boys Medlem 

Hermed inviteres du til at deltage i Old Boys’ Hulspilsturnering for sæsonen 2020. 

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? 

Hulspilsturnering starter 6. maj 2020. 

Turneringen i år baseret på cup konceptet og turneringen er opdelt i følgende runder, nemlig 

➢ INDLEDENDE RUNDE 6. MAJ - 15. JUNI 2020   
➢ MELLEMRUNDE 20. JUNI - 23. AUGUST 2020 
➢ SEMIFINALEN 26. AUGUST - 13. SEPTMBER 2020 
➢ FINALEN 16. SEPTEMBER - 4. OKTOBER 2020 

  
Puljeskemaet fremsendes til dig forinden turneringsstart, så du kan se, hvem du skal spille 
med. I aftaler selv indbyrdes tidspunkt af afvikling af jeres match. 

Der vil i år ikke forefindes ophængt skema i mændenes omklædningsrum i klubben.  

Når en runde er spillet, indberettes resultatet til turneringsledere på mail 
kurt@albækkommunikation.dk – der skal altså ikke noteres resultater på ophængt skema i 
omklædningsrummet som for de foregående år. 

Der spilles efter Hulspilsreglerne udarbejdet af Dansk Golf Union – anbefales gennemlæst – der er forskel på 
Hulspil og Slagspil.   

KONDITIONER FOR AFVIKLING AF TURNERINGEN 

HANDICAP 

Der spilles med fuldt og gældende handicap til hver en tid, dog max 36. 
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INDLEDENDE RUNDE 
Deltagerne er inddelt i 6 puljer af 4 spillere, hvor alle spiller mod alle som hidtil. Puljernes sammensætning 
fremgår af vedhæftede puljeskema. 

Måtte 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.  

Ved pointlighed mellem flere spillere efter en gennemspillet pulje, findes den spiller, som går videre til næste 
pulje ved omspil over max. 9 huller baseret på sudden death (den spiller, som først vinder ét hul, er 
vinderen af runden). 

NB. Måtte de spiller, som skal i omspil efter at have gennemspillet den indledende runde ønske 
det, så kan omspil finde sted på Old Boys almindelige spildag – onsdag – blot skal spillerne med 
turneringslederen den pågældende onsdag lige aftale, at de kan gå ud sammen – altså som el 
af en 4 bold. De to spillere spiller herefter deres hulspil ud fra de angivne retningslinjer for 
hulspil.  

MELLEMRUNDEN 
Mellemrunden afvikles i 6 kampe med 2 spillere, hvor de 6 vindere går videre til semifinalen. Der spilles 
efter samme principper, som for den indledende runde.  

SIMIFINALEN 
Semifinalen afvikles i 6 kampe med 2 spillere, hvor de 6 vindere går videre til finalen. Der spilles efter 
samme principper, som for den indledende runde.  

FINALEN 
Finalen er med 3 spillere, hvor alle spiller mod hinanden.  

Spilformat: Københavner 
Hulspilmatch mellem tre spillere om 6 point.  
Bedste nettoscore får 4 point, næste 2 og dårligste 0. 
Er en spiller bedst og de to andre lige gives 4,1,1. 
Er to spillere bedst og lige gives 3,3,0. 
Er alle lige gives 2,2,2. 

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 21. oktober 2020.   
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I ønskes en rigtig god og fornøjelig turnering – under mottoet – 

Må den bedste mand vinde. 

Bedste hilsner 

Kurt Albæk 

M +45 2819 6675 
M kurt@albaekkommunikation.dk 
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