
FOURSOME PARMATCH 2022 

 

Par kan frit sammensættes K/K, M/M eller M/K. 

Tilmelding er åben frem til søndag d. 10. April 2022 

 

Tilmelding sker på liste i pro-shoppen mod betaling af deltagergebyr kr.100,-/par. 
Tilmelding er først gældende når betaling er modtaget. 

Det er også muligt at tilmelde telefonisk til kontoret, og betale via klubbens mobilepay. Husk at skrive 
”Foursome Parmatch” i kommentar til modtager. 

 
Ved tilmelding SKAL der oplyses DGU nr. mobil nr. mail og hcp på begge. 

 

BEMÆRK !!!! 

Alle spiller fra det tee-sted som på spilledagen automatisk er tildelt i Golfbox. 
Der kan IKKE vælges andet tee-sted, end det Golfbox automatisk tildeler, da dette er afstemt med 

spillerens hcp. 
 

Brug af buggy er IKKE tilladt, medmindre der er fysiske grunde. 
Ønskes der er benytte buggy, skal der gives tilladelse fra matchleder. 

 

Håber at se mange deltagere, unge som ældre. Det er jo for sjov. 



Foursome Parmatch spilles som hulspil. 
 

Regler for beregning af parrets fælles spillehandicap beregnes ved 60% af sph for spiller med laveste hcp 
og 40% af sph for spiller med højeste hcp (sph=antal slag). Afrunding sker først efter sammenlægning af 

de to beregnede sph. 
 

Afvikling af matchen. 
 

Deltagende par opdeles, så vidt det er muligt, i grupper af 4 par. 
Umiddelbart efter 10. April 2022 offentliggøres grupperne til indledende runder. Dette sker på klubbens 
opslagstavle, hvor der også vil være telefonnumre til kontakt for aftale af spilledato. Parrene aftaler selv 

spilledato. 
Ved tilmelding giver du samtykke til at dit navn og telefon nummer oplyses på opslag. 

 
Spørgsmål rettes til:     Villy tlf. 20217413.   Mail:  profil@smilemail.dk 

 
Foursome Parmatch i Maribo Sø Golfklub, spilles som hulspil, og er en turnering der afvikles som 

hulspilsmatcher, enten som mix-par, makkerpar eller par. 
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Der spilles en indledende runde hvor 1 og 2 (kun 1 ved mange deltagende par) fra hver gruppe går videre 
til næste runde. Dette gentages med runder indtil der kun er én gruppe med 4 par tilbage. Disse 4 par 

spiller om pladserne fra 1 til 4. 
HUSK. Alle runder SKAL afgøres på dagen, og står man lige efter 18 huller, spilles hul 9 igen og igen, indtil 

der er fundet en vinder. Denne vinder med scoren 1/0 

Spilform. 
 

I foursome tee’er spillerne ud på skift, forstået således at den ene spiller tee’er ud på alle de lige huller 
og den anden på ulige huller. Efter der er tee’et ud skiftes man til at spille bolden indtil den er i hul. 

 
Det er til enhver tid spillernes ansvar at kende gældende regler for både hulspil og foursome. 

 

Bemærk. 
Der spilles med alle, for Maribo Sø Golfklub, gældende lokalregler, som det er spillernes ansvar at kende. 

 

Pointlighed. 

Afgøres ved 
1) Indbyrdes match 

2)  Antal Up’s i samtlige match’er. 
 

HUSK. 
Vinderen skriver matchresultat på turneringsoversigt, og plejer at gi’ vinderomgang 


