
Asserbo Golf Club

Vinter fourball

Turneringsform Fourball bestball, hulspil

1. spilledato 28. november 2022

Vinder ***)

Pokal 0

Betingelser for deltagelse Max hcp 36,0

Spillere med højere hcp kan deltage ved at spille fra hcp 36,0

Max. 1 Junior pr. par må deltage

Turneringen er lukket

Hcp i turneringen Shcp på vinterbanen

Tællende Turneringen er ikke tællende

Runder Iht. Turneringsplanen. I hver runde spilles 18 huller.

Tilmeldingsfrist Tirsdag før turneringen kl. 16

Deltagergebyr kr. 100 pr. par *)

Ved overtegning Ingen overtegning

Starttidspunkt Aftales individulet indenfor de fastsatte tidsrammer

Startinterval

Startrækkefølge Alle mod alle i hver pulje **)

Deltagerantal Min. 8 par. 

Cut

Hold 2 par

Rækker Der spilles i 1 eller 2 rækker afhængig af antal af tilmeldinger. Er der 

tilmeldinger nok, kan der oprettes en damerække

Ved lige resultat  I puljespil: Matchen deles.       I semifilnale og finale: Sudden death.

Teested Herrer: spiller fra gul tee

Damer spiller fra rød tee

Startliste Turneringsplan / puljeinddeling offenligtgøres på opslagstavlen i porten

Bemærkninger *) Flexmedlemmer, der spiller i weekender eller på helligdage, skal 

betale normal greenfee.

Turneringen spilles til vinter greens efter vinterregler, dog er 14 køller 

tilladt.

Turneringen spilles på banen som den er sat op på spilledatoen. Er et 

eller flere huller lukket, springes disse over uden ændring af SHCP for 

spillerne, og med uændrede hcp.index for hullerne.
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Asserbo Golf Club

Vinter fourball   (fortsat)

**) 

Puljer og tidsfrister offentliggøres slut november, hvorefter tur-

neringsplanen opsættes i porten.

Det påhviler nu de enkelte hold at aftale tid for afvikling af matchen, 

ligesom det påhviler holdene at afvikle matcherne indenfor den fastlagte 

tidsfrist.. 

Spillerne opfordres til snarest muligt, at afvikle deres matcher eller som 

minimum at aftale et spilletidspunkt, som ligger indenfor tidsfristen.

Puljematcher der ikke er spillet indenfor tidsfristen udgår og giver 0 point 

til hvert hold.

Hvis en semifinale eller finale ikke spilles rettidigt, diskvalificeres begge 

hold.

Undtagelse: Såfremt kun det ene hold møder rettidigt op til et fastsat / 

aftalt spilletidspunkt, erklæres dette hold som vinder af matchen. Det 

fremmødte hold skal underrette turneringslederen herom snarest muligt.

Såfremt holdene 2 uger før tidsfristens udløb ikke har fundet et spille-

tidspunkt (uanset årsagen), er enhver af holdene berettiget til at anmode 

turneringslederen om at fastsætte et spilletidspunkt, som ligger inden 

tidsfristens udløb

***)

Pointberegning puljematcher:

I puljerne giver vundet match 3 point, delt match giver 2 point og tabt 

match giver 1 point.

Matcher der ikke bliver spillet inden tidsfristerne udgår og giver 0 point.

Hold der udebliver fra en match tildeles  0 point for matchen 

Hvis et hold trækker sig, udgår alle matchresultater, holdet har eller 

skulle have deltaget i.

Nr. 1 og evt. 2 i puljerne går videre til semifinalerne.(oplyses ved start)

Vundet match=3 point. Delt match=2 point. Tabt match=1 point.

Ikke spillede matcher = 0 point.               Flest point vinder puljen.      

Hvis 2 eller flere deler 1. og/eller 2.pladsen, findes semifinalisterne ved: 

(Nedenstående gælder for alle pladser.)

A: Flest vundne matcher

B: Flest huller op. f.eks.....3/2 (= 5) 1/2 (= -3) 5/4 (=9)  Ialt 11 op

C: Indbyrdes match(er)

D: Flest huller op i indbyrdes match(er)

E: Lodtrækning
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