
 
Hulspils Mesterskab 2019 

RACE TO 

------------------------------------------------------------------ 

. . . En sand gastronomisk oplevelse! 

     
 

Kvalitet - hyggelig stemning og møre bøffer – uden kompromis! 

------------------------------------------------------------------ 
 

MATCH PROPORTIONER M.M 
 

HVEM ER MED I HULSPILS TURNERINGEN  
Det er helt og aldeles frivilligt om man ønsker at være med. 

Hulspils Mesterskabet 2019 afvikles igen i år efter ”Vind eller Forsvind” systemet. 

Dvs vinder man sin Hulspils Match i 1.Runde så går man videre til 2.Runde osv osv. 

Hvis man derimod taber sin Hulspils Match , ja så er man ude af turneringen. 
 
 
 

KOSTER DET NOGET AT VÆRE MED OG HVOR SKAL MAN TILDE SIG 
Nej – som medlem af TGGC er det helt og aldeles gratis at være med. 

Mht tilmelding så skal man selv gå ind og tilmelde sig via GolfBox – hvor der er åben for tilmelding NU ! 
Tilmeldingen lukker ned søndag den 5.maj kl. 23:59 
 

Håber at rigtig mange af Herreklubbens Medlemmer også her i 2019 har lyst til at spille med. 
 

Det er nemlig ganske sjovt – underholdende – hyggeligt – spændende at spille en Hulspils Match  
Meget anderledes end altid at gå og spille Stableford  - som vi jo oftest gør når vi spiller. 
 
 
 



HVILKEN MATCHFORM SPILLES DER OG FRA HVILKET TEE STED  
Der spilles selvfølgelig hulspil og alle matcher skal spilles fra Tee 60 
 
 

VIL DER VÆRE SEEDDNING OG HVEM SKAL MAN SPILLE IMOD 
Der vil ikke være nogen seedning uanset om du nu er A – B – C række spiller. 
Hvem som skal spille mod hvem - vil blive afgjort ved helt og aldeles tilfældig lodtrækning som foretages 
mandag den 6.maj - 2019 
 
 

SPILLER ALLE FRA SCRATCH ELLER SPILLES DER MED HCP  
Hulspils Turneringen afvikles igen i år med fuldt SPH præcis som også var tilfældet i 2017 og 2018 
 

Eksempel : 

Tonny Nissen Hcp 4,2 (SPH 6) skal møde Claus Rasmussen Hcp 13,3 (SPH 16) 

Så forskellen mellem Tonny´s SPH  &  Claus SPH er 10    (16 – 6) 
 

Dvs Claus har 10 slag ekstra i forhold til Tonny som spiller fra scratch. 

De 10 ekstra slag har Claus så på banens 10 sværeste huller  (Dvs. Index 1 – 10) 
 

Skulle der evt. være nogle Herreklubs Medlemmer som måske ikke er så rutineret i at spille Hulspil, 

så er det bare at spørge løs……og gør det nu inden du skal til at spille din Hulspils Match  
 
 

HVAD NU HVIS HULSPILS MATCHEN ER LIGE EFTER 18 HULLER  
Da der skal findes en vinder må man enten spille hul 18 igen (hvis dette er muligt) og ellers må man 

fortsætte til hul 1 igen og er matchen stadig ikke afgjort efter hul 1 så spiller man videre på hul 2 osv. 
 

Hvis begge spillere er enige om det , er det også tilladt at lave en putte konkurrence eller bare trække lod 

omkring hvem som vinder Hulspils matchen. 
 

Bemærk at såfremt man kommer ud i ”Sudden Death” så spiller begge deltagere fra Scratch. 

Dvs. selv om man evt. havde ekstra slag på hul 18 eller 1 i den ordinære runde, så har man det IKKE i 

”Sudden Death” 

 

 

HVORNÅR AFVIKLER MAN SIN MATCH 
Når man nu har fundet ud af hvem man skal møde i 1.runde så kontakter man selv sin modstander for at 

finde en fælles dato hvor Hulspils Matchen kan blive afviklet.   

Har du ikke din modstanders mobil nr – så kontakter du Claus – som så sørger får du for det. 
 

Vigtig Detalje !    

Bemærk venligst at det behøver IKKE at være på torsdag (Herredag) at man afvikler sin Hulspils Match. 

Dvs. der er frit slag mht. hvilken ugedag man nu vælger at afvikle sin Hulspils Match. 
 

Et godt råd er at tage kontakt til din modstander med det samme for at få fastsat en afviklingsdato. 

Når matchen er afviklet så giver vinderen af matchen lige besked til Claus mht. hvad resultatet blev. 
 

 

DET ER GOD VINDER STIL 

Hvis vinderen af matchen byder modstanderen på en øl / kaffe efter matchen. 
 
 
 
 
 
 



 

DEADLINES FOR AFVIKLING AF MATCHER 
1.Runde : Skal være afviklet senest 10.juni 

2.Runde  : Skal være afviklet senest 10.juli 

3.Runde : Skal være afviklet senest 30.august 

4.Runde : Skal være afviklet senest 15.september 

5.Runde : Skal være afviklet senest 15.oktober 

6.Runde : Skal være afviklet senest 25.oktober 

7.Runde : Skal være afviklet senest 31.oktober 
 

Ovenstående dato deadlines er kun vejledende.  

De endelige deadlines vil blive offentliggjort når vi har set hvor mange som tilmelder sig. 
 

Har man ikke fået afviklet sin match i henhold til ovenstående datoer er man som udgangspunkt ude af 

turneringen. Dog kan der i specielle tilfælde gives dispensation til en forlængelse af afviklings datoen. 
 

Om der evt. skal gives dispensation er noget som Turneringslederen (Claus) suverænt afgør/bestemmer. 

Turneringslederens afgørelse er ikke åben for yderlig diskussion . 

 
 

PRÆMIER 
Som du kan se på nedenstående så er der flotte præmier til de 4 bedste. 
 

Nr. 1 Vinder Gavekort på kr. 2000,- til Hereford Steak House Taastrup 

Nr. 2 Vinder Gavekort på kr. 1500,- til Hereford Steak House Taastrup 

Nr. 3 Vinder Gavekort på kr. 1000,- til Hereford Steak House Taastrup 

Nr. 4 Vinder  Gavekort på kr.   500,- til Hereford Steak House Taastrup 

 

 

FANTASTISK SPÆNDENDE MENUKORT 
 

Klik på linket nedenfor  
 

http://www.herefordsteakhouse.dk/menukort.html 

 
 

                             
 

http://www.herefordsteakhouse.dk/menukort.html

