
 

 

 

Hulspi lspul jerne 2022 
 
Gruppe A 

Nr. Spiller HCP Telefon Jesper Bent Leif Mogens 

1445 Jesper 
Wraee-Bess 2,2 21603353     

24 Bent 
Nielsen 15 20120854     

1506 Leif  
Jensen 16,6 23322683     

2312 Mogens 
Rasmussen 27 40452239     

 
Gruppe B 

Nr. Spiller HCP Telefon Erik Lars Paul Bent 

105 Erik  
Hansen 9,8 28966060     

2272 Lars Staal 
Møller 13,4 27950869     

1794 Paul  
Birger 18,1 21312260     

84 Bent 
Jørgensen 23,3 26841377     

 
Gruppe C 

Nr. Spiller HCP Telefon Jørgen Søren Leif - 

476 Jørgen  
Kunnerup 9,9 30946784     

172 Søren  
Juhl 12,2 51130775     

621 Leif  
Marseen 18,7 22794135     

  
       

 
Gruppe D 

Nr. Spiller HCP Telefon Henrik Jens Kim Per 

1805 Henrik  
Pedersen 10,8 60894047     

485 Jens  
Astrup 11,3 60585050     

2127 Kim  
Olsen 18,8 61553710     

2085 Per  
Hvid 20,6 30911632     

 

 
 
 
Gruppe E 

Nr. Spiller HCP Telefon Eske Ole Bjarne Kim 

33 Eske Kofoed- 
Hansen 8,2 41622216     

328 Ole Høier  
Madsen 12,7 50594608     

1096 Bjarne  
Hansen 18,6 20835203     

2366 Kim  
Mølbak 23,8      

 
Gruppe F 

Nr. Spiller HCP Telefon Anders Steen Jørgen Jens 

439 Anders B. 
Christensen 8,6 31712000     

1221 Steen  
Larsen 11,6 40355022     

1882 Jørgen  
Wriedt 18,3 26358575     

464 Jens Kolding 
Pedersen 19,5 29106378     

 
Gruppe G 

Nr. Spiller HCP Telefon Nikolaj Jan-Eric Hasse - 

2019 Nikolaj V. 
 Scholden 8,6 26202936     

2284 Jan-Eric 
Erichsen 14,7 20901215     

1724 Hasse  
Greiner 20,1 71940283     

  
       

 
Der spilles med fuldt handicap. Forskellen I antal tildelte slag, fordeles til spilleren 
med højest handicap. 
 
Resultat markedes med 0, 1 eller 2 samt ved vinderen noteres også resultat (fx 
2/1). 
 
Indledende runder skal være afsluttet den 1. juli. 
 
De 2 bedste fra hver pulje samt de 2 bedste 3’ere går videre til mellemrunden, 
som består af 4 puljer, med hver 4 spillere. 



 

 

 

 

Hulspi lsturner ing 2022 
 
Mand mod mand – Ramler mod Ramler. Sidste tilmeldingsfrist er 
tirsdag den 12. april 2022. 
 
Match proportioner ved 28 deltagere 
Hulspilsturneringen afvikles i 7 puljer med 4 spillere i hver pulje. 
Den indledende runde afvikles i perioden fra slutningen af april til 
start juli. 
 
Puljerne offentliggøres ca. 13. april, når anden ramlermatch har 
fundet sted. Puljerne kan ses på klubbens hjemmeside.  
 
Husk at aftale kampene i god tid, da der er mange golfturneringer 
i starten på sæsonen. Tidsplanen for turneringen skal overholdes. 
Ellers skal turneringsledelsen underrettes. I denne periode skal 
hver spiller spille 3 matcher. 
 
Alle matcher afvikles efter fuldt handicap. Denne turneringsform 
vil vi afprøve i 2022 for at give høj handicappere større lyst til at 
deltage i turneringen. 
 
Vi håber dog ikke at det giver for store uoverensstemmelser med 
lav handicapperne, da det altid er en stor fornøjelse for alle 
golfspillere at spille med dygtige golfspillere. 
 
Hvis spiller A normalt har 10 tildelte slag på runden, og spiller B 
har 20 tildelte slag, får spiller B nu 10 slag mere end spiller A. 
 
De 10 slag fordeles med 1 slag på de 10 sværeste huller på 
banen. På de resterende 8 huller spilles fra scratch. 
 
Der tælles efter flest vundne huller. 

 
 
 
 
Matchen er slut, når en spiller har vundet så mange huller, at han 
ikke kan indhentes. Fx 6 huller med 5 tilbage. Så bliver scoren 6 
og 5. 
 
Spilleren, som vinder matchen, får 2 point, taberen får 0 point. 
Ved uafgjort får hver spiller 1 point. Resultatet af hver match 
noteres på tabellen på opslagstavlen. Ved vinderen noteres tillige 
scoren fx. 6/5. 
 
Afvikling af hulspilsmatcher 
En hulspilsmatch bliver mest intens, når man udelukkende 
fokuserer på modstanderens spil og sit eget, og ikke på handicap. 
Der er nogle afgørende forskelle i en hulspilsmatch i forhold til en 
slagspilsmatch. 
 

• Hvis en spiller teer bolden op udenfor tee-stedet kan 
modstanderen kræve slaget slået om, mens der i slagspil 
er 2 strafslag 

• Slag til forkert bold er tabt hul i hulspil, mens det giver 2 
strafslag i slagspil 

• I hulspil må hullerne gives, det må de naturligvis ikke i 
slagspil 

 
Disse regelforskelle betyder, at turneringsledelsen indstiller til at 
hulspilsmatcher ikke afvikles sammen med andre spilformer. 
 
Hvis en hulspilsmatch alligevel afvikles på en normal ramlerdag, 
skal reglerne for slagspil følges, hvilket naturligvis går ud over 
intensiteten i hulspilsmatchen. 
 
Principielt skal vinderen af det enkelte hul noteres efter det 
enkelte hul er færdigspillet. 
 



 

 

 

 
Matcher som ikke afvikles eller afbrydes 
Hvis spilletidspunkt for matchen er aftalt imellem 2 spillere, og den 
ene spiller bliver forhindret, skal der aftales nyt spilletidspunkt. 
Hvis det ikke er muligt at aftale nyt spilletidspunkt, taber den 
spiller, som bliver forhindret i at spille den først aftalte match 0/1. 
Den anden spiller vinder tilsvarende 1/0. For de matcher som ikke 
bliver aftalt afviklet, taberdømmes begge spillere 0/1. 
 
Hvis en match bliver afbrudt på grund af tordenvejr eller skybrud, 
indstilles matchen til tordenvejret/regnen er drevet over. Hvis det 
ikke er muligt at genoptage matchen vinder den spiller som fører 
på det tidspunkt, hvor matchen afbrydes. 
 
Puljevindere 
Vinder af puljen er den spiller med flest point. Man kan dog ikke 
gå videre, hvis man ikke har spillet alle matcher. Ved pointlighed 
er den indbyrdes match afgørende for placeringen. Hvis den 
indbyrdes kamp er endt uafgjort, er det den spiller der har vundet 
matcherne med størst margin, som vinder puljen. 
 
Hvis flere spillere har lige mange point, er det resultaterne af de 
indbyrdes matcher, der tæller, og den spiller med flest huller up 
går videre. Hvis der stadig er pointlighed, er det den spiller med 
lavest handicap som vinder. 
 
De 2 bedste spillere i hver pulje går videre til en mellemrunde 
samt de 2 bedste 3-ere, som også går videre (afhænger dog af 
deltagerantallet). 
 
Mellemrundepuljerne sammensættes med 2 vindere og 2 toere i 
hver pulje. Her møder man 3 nye spillere, pointene i den 
indledende pulje tages ikke med over i mellemrunden. 
 
Mellemrunderne sammensættes ved at nummer 1 i pulje A og C 
spiller sammen med nr. 2 i pulje B og D osv.  

 
Mellemrunde og finalekampe 
I denne periode skal hver spiller spille 3 matcher. 
 
Nummer 1 og 2 i hver af mellemrundepuljerne går videre til 
kvartfinalen. 
 
Finalekampene fra kvartfinalerne til finalen er vind eller forsvind. 
 
Hvis finalekampene er lige efter 18 huller, fortsættes på hul 1, og 
der spilles med samme antal tildelte slag som i den oprindelige 
match. 
 
Deltagergebyr og betaling 
Det koster 150,00 kr. at deltage i hulspilsturneringen. 
 
Betaling sker til Ramlernes konto (4424 – 4869121797). 
 
Spørgsmål og turneringsleder 
Er der spørgsmål til matchproportionerne, er man altid 
velkommen til at kontakte undertegnede. 
 
Turneringsleder: Ole Høier Madsen (328). 
 


