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Matchpropositioner 2021

1. Generelt

Matchpropositionerne er gældende for alle Herreklubbens torsdagsmatcher, der tæller til
herreklubbens forskellige ranglister.

De matcher, som afvikles som hold- eller parmatcher efterfulgt af fælles middag, dvs.
åbningsmatchen, midtvejsmatchen og afslutningsmatchen, spilles efter et andet format og andre
propositioner.

Herreklubbens ordinære sæson 2021 starter i uge 13 og slutter i uge 38.

Torsdagsmatcherne spilles over 18 huller i tre rækker (A, B og C) på Furesø Golfklubs ugentlige
18-hullers sløjfe. Matcherne kan efter bestyrelsens beslutning forkortes til færre huller end 18.

Alle rækker spiller fra gul tee.

Der spilles efter Golfreglerne 2019.

Der sker handicapregulering i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom også
selv om der spilles færre huller end 18.

Man kan tidligst deltage med en tællende score i en torsdagsmatch, efter man har tilmeldt sig
herreklubbens sæson 2021, betalt fuldt kontingent og rettidigt tilmeldt sig den aktuelle match i
golfbox.

Hver spiller kan maximalt spille med 36 tildelte slag.

Der spilles ikke med Mulligans og der kan naturligvis ikke gives put!!

2. Rækkeinddeling
Medlemmerne af Herreklubben inddeles i tre rækker ved sæsonens start efter medlemmets
registrerede handicap på tidspunktet for sæsonens start.

Medlemmerne inddeles af bestyrelsen i ca. tre lige store rækker.

Medlemmer, der indmelder sig efter sæsonstarten, placeres af bestyrelsen i en af de tre række,
hvilket meddeles medlemmet.



Medlemmerne forbliver i samme række i hele sæsonen 2021. Dette gælder, uanset om ens
registreret handicap ændrer sig i årets løb.

3. Spilleform
A-rækken:

Der spilles med scoringsmetode slagspil (modificeret), hvilket betyder, at spilleren skal tælle alle
sine slag på hvert hul, men at spilleren maksimalt kan opnå en score på 5 slag over hullets par, dvs.
8 slag på et par 3 hul, 9 slag på et par 4 hul og 10 slag på et par 5 hul. Hvis bolden samles op,
inden hullet er færdigspillet, skal spilleren noteres for 5 slag over hullets par.

Spilleren skal altid samle sin bold op, når spilleren ikke længere kan opnå en score bedre end 5
slag over hullets par for at fremme hurtigere spil.

Der er fuld handicaptildeling.

B- og C-rækken:

Der spilles med scoringsmetode stableford point.

Spilleren skal altid samle sin bold op, når spilleren ikke længere kan opnå stableford point på hullet
for at fremme hurtigere spil.

Der er fuld handicaptildeling dog med max. 36 tildelte slag.

4. Tilmelding til ordinær torsdagsmatch
Det er en absolut betingelse for deltagelse i den enkelte torsdagsmatch, at spilleren tilmelder sig
matchen i golfbox under ”Klubturneringer” og ”Herreklubben 2021 - Runde [X]” under den relevante
dato for matchen.

Til- og framelding til dagens torsdagsmatch slutter kl. 2359 dagen før spilledagen.

Er man ikke tilmeldt rettidigt, deltager man ikke i torsdagsmatchen den pågældende
spilledag. Eftertilmelding er ikke muligt.

Spilleren er selv ansvarlig for at foretage tilmelding til matchen i golfbox. Hvis spilleren har behov for
vejledning, kan bestyrelsen kontaktes. Alle tilmeldes automatisk til sæsonens 1. torsdagsmatch.

Spilleren skal ud over tilmelding til torsdagsmatchen også selv bestille en normal spilletid i golfbox’s
tidsbestillingssystem. Spilleren kan spille på hvilket som helst ledigt tidspunkt på spilledagen (visse
tider er forhåndsreserveret til herreklubbens medlemmer) og med hvem spilleren har lyst som
markør. Dog bør det tilstræbes, at man spiller med et andet herreklubmedlem som markør for at
bevare den sociale relation  Herreklubbens medlemmer imellem.

Følgende tider er reserveret til Herreklubbens medlemmer indtil 6 dage før spilledagen, hvorefter
tiderne frigives af til de øvrige medlemmer af Furesø Golfklub:

April - Juli: 14:40 – 17:30



August - September: 13:40 – 16:30

5. Indberetning af spillerens score
Senest om morgenen på spilledagen udsendes et link til spillerens e-mailadresse opgivet i golfbox.
Dette link skal spilleren benytte til at indtaste sin score elektronisk i golfbox, da det er den eneste
måde, at spillerens score kan indberettes i matchen.

Spillerens score skal være indtastet via dette link senest kl. 2230 på selve spilledagen, hvorefter
matchen lukker, og resultatet foreligger. Spilleren opfordres til at indtaste sin score under runden
eller så hurtigt som muligt efter runden er afsluttet, så det ikke glemmes. Det er ikke muligt at
indtaste eller indberette sin score efter matchen er lukket, hvilket sker torsdag aften kl. 2230.

Bemærk at der ikke er en ”godkend” knap eller lignende man skal trykke på, når man er færdig med
at indtaste sin score via det udsendte link. Check altid efter om du har fået indtastet scoren på alle
huller og om du har fået indtastet den rigtige score på hullerne. Forkert indtastet score kan medføre
diskvalifikation.

Turneringsledelsen sørger for, at scoren fra matchen indberettes til handicapregulering, så man skal
ikke selv indtaste sin score til regulering.

DGU og Furesø Golfklub stiller iht. handicap- og Golfreglerne krav om, at der anvendes papir
scorekort i alle turneringer indtil videre.

Derfor anvender vi udover elektronisk indberetning også papir scorekort i Herreklubbens matcher,
hvorfor det er et krav, at hver spiller fører sin score på et scorekort under runden. Scorekort kan
udskrives inden runden igangsættes ved de af klubben opstillede skærme, hvor spilleren også kan
bekræfte sin teetid i golfbox.

Der udveksles ikke scorekort mellem spillerne, hvorfor hver spiller udfylder sit eget scorekort samt
er markør for en af de øvrige spillere i bolden.

Spillerens markør godkender scoren efter runden, men der er ikke krav om, at markøren skal
underskrive scorekortet. Dette er en “corona-undtagelse”. Markøren skal i stedet mundtligt
gennemgå og bekræfte spillerens score efter runden. Markørens DGU-nr. skal fremgå af spillerens
scorekort.

Et korrekt udfyldt scorekort skal indeholde minimum følgende oplysninger:

● Dato,
● Spillerens navn og medlemsnummer,
● Spillerens registrerede handicap (HCP) og spillehandicap (SPH),
● Række (A, B eller C),
● Antallet af noterede slag på hvert enkelt hul,
● Underskrift spiller,
● Markørens DGU.nr.



Det godkendte papir scorekort skal ikke afleveres efter runden, man skal opbevares af spilleren
i op til 3 måneder og på opfordring kunne udleveres til turneringsledelsen.

Scorekort, som ikke udleveres på forlangende, bedømmes som ulæseligt eller er mangelfuldt
udfyldt, vil medføre diskvalifikation.

Senere i løbet af sæsonen forventes golfbox at tilbyde egentlige elektroniske scorekort i turneringer,
der kan sikre manuelle underskrifter fra spillere og markører. Disse elektroniske scorekort vil
overholde kravene iht. handicap- og Golfreglerne, således at de fuldt og helt kan erstatte papir
scorekort.

6. Resultater
I matcherne placeres spillerne resultatmæssigt i rækkefølge med den bedst opnåede score øverst.

Ved lige scores afgøres placeringerne matematisk (sidste 9, 6, 3, 1) og derefter ved lodtrækning.

Resultaterne af hver match offentliggøres i golfbox under ”Klubturneringer” – samme sted som
spilleren tilmeldte sig matchen – omkring midnat samme dag som matchen spilles. I kalenderen
trykker man sig ind på  turneringen for den aktuelle spilledato, hvorefter resultatet fremgår under
menupunktet ”Leaderboard” med rangordning af alle deltagere i rækkerne med angivelse af
slagspil- eller stablefordscoren.

Præmievinderne i dagens NP-konkurrence, jf. forneden under punkt 8, findes under
menupunktet ”Info” med angivelse af medlem og længde fra pinden.

7. Ranglister
Sæsonranglister:

Der spilles til en rangliste for sæsonen separat for A-, B- og C-rækken. Ranglisterne afgør
herreklubbens klubmesterskab i de tre rækker.

Ranglisterne findes i Golfbox under ”Klubturneringer”, “Order of Merit” under navnet “Race to
Furesø [A/B/C-rækken] …”.

I hver ordinær torsdagsmatch, jf. dog i det følgende, gives matchpoint til de 23 bedste placeringer i
hver række.

Så mange point vil blive fordelt i hver match og hver række i 2021:

April måned:
ordinære matcher: 300 point
major: 425 point

Maj måned:
ordinære matcher: 325 point
major: 450 point

Juni-juli måned:



ordinære matcher: 350 point

August måned:
ordinære matcher: 375 point
major: 450 point

September måned:
major: 450 point
Furesø Finals: 550 point

Pointene fordeles med ca. 10,4% til nr. 1, 8,7% til nr. 2, 7,6% til nr. 3, 6,9% til nr. 4, 6,6% til nr. 5,
6,2% til nr. 6 og så fremdeles ned til 0,3% til nr. 23.

Såfremt der på en ordinær torsdagsmatch indtastes 10 eller færre scores i en række reduceres
matchpointene i rækken til ⅔-dele.

De optjente matchpoint følger spilleren i hele sæsonen. Spillerne placeres i rækkefølge på
ranglisterne Race to Furesø med de flest opnåede samlede matchpoint øverst. De 10 bedste
resultater opnået i løbet af sæsonen medregnes i opgørelsen af hver spillers placering.

I tilfælde af pointlighed på ranglisten, når sæsonens sidste ordinære torsdagsmatch er færdigspillet,
afgøres placeringerne efter fleste 1. pladser, dernæst fleste 2. pladser og så videre indtil
placeringerne er afgjort.

Perioderanglister:

Sæsonen vil blive inddelt i 3 underperioder med hver sin rangliste (april-maj / juni-juli /
august-september). Ranglisterne vil være fælles for alle rækker.

Spillernes stablefordpoint opnået i matcher i perioderne overføres til ranglisterne, hvor spillerne
placeres efter flest opnået point. I tilfælde af lighed afgøres placeringerne efter højeste opnåede
point i enkelte matcher.

Spillerens 5 højeste stablefordscores tæller med i april-maj perioden. De 5 højeste stablefordscores
tæller med i juni-juli perioden. Og de 4 højeste stablefordscores tæller med i august-september
perioden.

Ranglisterne findes i Golfbox under ”Klubturneringer”, “Order of Merit” under navnet “Race to
Furesø [perioden]”.

Yderligere ranglister:

Der vil være en rangliste for de 10 højeste opnåede stablefordscores fælles for B- og C-rækken for
hele sæsonen.



Der vil være en scratch rangliste for hele sæsonen for A-rækkespillerne, hvor der gives matchpoint i
hver runde uden tildeling af handicap efter samme system som omtalt foroven. De 10 bedste
matchpoint tæller med til ranglisten.

Der vil være en rangliste for Lyngsø Series matcherne, hvor der i de 4 udvalgte matcher spillet på
Heskøbgaard-Farum gives matchpoint på tværs af rækkerne efter et særskilt pointsystem, hvor der
gives forholdsmæssigt mange point til de bedste placeringer ud fra opnået stablefordscore. De 8
bedste placeringer på den samlede rangliste inviteres til en afslutningmatch efter bestyrelsens
nærmere anvisning.

8. Nærmest Pinden konkurrence
I torsdagsmatcherne indgår konkurrence om "Nærmest pinden". Konkurrencen foregår på alle par 3
hullerne på den 18 hullers bane, der spilles den pågældende torsdag, dvs.:

● H2, H5, H9, F3 og F8, når banen er Hestkøbgaard + Farum
● F3, F8, P3, P5 og P8, når banen er Farum + Parkvej
● P3, P5, P8, H2, H5 og H9, når banen er Parkvej + Hestkøbgaard

Afstanden fra bolden til hullet måles med det målebånd, der findes på flagstængerne på alle par 3
hullerne. Bolden skal ligge på green, før der kan måles. Kun afstande på max. 4 m (dvs. 2
flagstangslængder) måles. Vær opmærksom på at ikke alle målebånd starter fra 0 cm i bunden af
flagstangen.

Når man har målt afstanden, skal der sendes en SMS til 22 23 00 47 med angivelse af
medlemsnr., hulnr. og afstand i cm. Der kan foretages indberetning af NP indtil kl. 2230 på
spilledagen. Kun mål sendt til angivne telefonnummer kommer i betragtning til præmier.

Dagens præmievindere er de spillere, der er nærmest på de 5/6 spillede par 3 huller den
pågældende dag. Således kan det f. eks. forekomme, at to af dagens NP-vindere er kortest hhv.
næstkortest på P3, medens den tredje præmievinder er kortest på H5. En spiller kan kun vinde 1
NP præmie i samme torsdagsmatch.


