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HULSPILSTURNERING 
Mand mod mand - Ramler mod Ramler 

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. 
  
Klik her for at se puljerne i gruppespillet 2020 og de 
foreløbige resultater 
  
Husk at aftale kampene i god tid, da der er i reglen 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 ¾ handicap. På nedenstående 
tabel ses, hvordan den spiller med højst handicap tildeles 
ekstraslag.  
 

 
 
 

https://9689751b-bd20-4fba-9ced-48451bda4d48.filesusr.com/ugd/dc13df_d0ec038886964570b7b3e8cbd4e609d5.pdf
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Hvis spiller A normalt har 10 tildelte slag på runden, og 
spiller B har 20 tildelte slag, får spiller A nu 8 og spiller B 
15 slag. Det vil sige spiller B får 7 slag mere end spiller A.  
 
De 7 slag fordeles med 1 slag på de 7 sværeste huller på 
banen. På de resterende 11 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. F.eks. 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 f.eks. 
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 straffeslag.  
 

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

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

slagspil.  
 
Disse regelforskelle betyder at holdledelsen 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.  
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Matcher som ikke afvikles eller afbrydes  
Hvis spilletidspunkt for matchen er aftalt imellem to 
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. 
  
Såfremt 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 to bedste spillere i hver pulje går videre til en 
mellemrunde samt de to bedste 3-ere som også går 
videre.  
 
Hvor puljerne sammensættes med 2 vindere og 2 toere i 
hver pulje. Her møder man 3 nye spillere, pointene i den 
indledende pulje tages således 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.  
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Mellemrunde og finalekampe  
I denne periode skal hver spiller spille 3 matcher.  
Nummer 1 og 2 i hver af mellemrundepuljerne går videre 
til kvartfinalen. 
Hvis finalekampene er lige efter 18 huller, fortsættes på 
hul 1, og der spilles med samme antal tildelte slag som i 
den oprindelige match.   
  
Turneringsleder 
Ole Høier Madsen (328) 
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