
2014 HULSPILSTURNERING I VEJEN GOLF KLUB MED ANDREW, VEJEN PROSHOP SOM SPONSOR !!!! 
 
HULSPILSTURNERING. 

 
I perioden 22. maj til 12. oktober 2014 afvikles en hulspilsturnering med én Dame - & én Herre række. 

Alle klubbens medlemmer med EGA handicap kan deltage i turneringen.  
For at vi kan undgå ”oversiddere”, skal en række bestå af 2, 4, 8, 16, 32 eller 64 (max antal deltagere per række) spillere, 
ellers vil spillere med laveste hcp sidde en runde over.  
Vinderen af en match går videre til næste runde, så der er tale om en ”knald- eller fald turnering”. 
Første runde skal være færdigspillet senest den 22. juni kl. 18:00. Se turneringsbetingelserne for de efterfølgende runder. 
I semifinalen, der spilles som runde 5, senest den 28. september findes nr. 1, 2, 3 og 4 i hver række og der er præmier til 
disse 4 spillere. 
Disse fire spillere er kvalificerede til at deltage i slagsspilsturneringen Champion of the Year 2014. 
Turneringsfeen for Hulspilsturneringen er 150 kr.  

Beløbet Indsættes på udvalgets konto nr. 1569 10864151 mærket ”Hulspil” og dit navn og medlemsnummer senest onsdag 
den 21. maj 2014 kl. 18:00. 
Tilmelding sker ved ”først til mølle” princippet og der er maksimalt 64 spillere i hver række. 
 
Matchform 
Single. Der spilles med 60% spillehandicap over 18 huller per match. 
 
Spillehandicap 
Maks spillehandicap er 36 
Spillerne anvender det aktuelle spillehandicap på det tidspunkt, hvor den enkelte match afvikles. 
Beregning foretages på følgende måde: 
Forskellen på spillehandicappet mellem de to spillere, er det antal slag, den med højst handicap får. Disse slag tildeles efter 
banens handicapnøgle. 
Eksempel: Spiller A med 10 slag møder spiller B med 12 slag. Forskellen er 2 slag x 60% = 1,2 som rundes ned til 1. slag og 
som spiller B har på det  ”sværeste” hul efter handicapnøglen.  
Spiller A bliver nulstillet. 
Eksempel: Spiller A med 5 slag møder spiller B med 36 slag. Forskellen er 31 x 60% = 18,6 slag som rundes op til 19 slag.  
Her får spiller B et yderligere slag på alle 18 huller samt 1 yderligere slag på det ”sværeste” hul efter handicapnøglen  
Spiller A bliver nulstillet. 
 
 
Afviklingen af turneringen 

Spillerne i den første match sammensættes af Turneringslederen ved seedning høj/lav efter handicap  

Herefter afgør resultatet af de enkelte matcher sammensætningen af spillerne i de efterfølgende matcher, ifølge 
spilleplanen. 

Efter første match skal spillerne selv holde styr på, hvem de skal spille med i næste match gennem den 
spilleplan – som spillerne selv ajourfører -, og som vil være ophængt i klubhuset og vises på klubbens hjemmeside. 

De enkelte runder i turneringen skal være afviklet inden for bestemte terminer, som fremgår af 
turneringsbetingelserne og spilleplanen, og det er spillernes ansvar, at disse terminer overholdes. 
For at lette kontakten mellem de tilmeldte spillere i forbindelse med afviklingen af matcherne, vil der blive udarbejdet en liste 
over de tilmeldte med oplysning om navn, medlemsnummer, telefonnr., e-mailadresse, som alt sammen hentes fra GolfBox, 
og som vil være fremlagt ved spilleplanen i klubhuset. Sørg derfor for, at disse oplysninger er korrekte i GolfBox. 
 
Tilmeldingsfrist 
Tirsdag den 21. maj 2014 kl. 18:00 på GolfBox, se under datoen 22. maj 2014, eller ved telefonisk henvendelse til 
turneringslederen. 
 
Øvrige henvisninger 

Turneringsbetingelserne på GolfBox 

Hjemmesiden hvor der er en generel orientering om hulspil. 
 
Turneringsleder er: 
Ulla Jepsen 
uojepsen@hotmail.com 20408286 
 
Turneringskoordinator er: 
Ernst Bechmann 
ernst-bechmann@mail.tele.dk tlf. 40204135 
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