
Parmatch turneringsbestemmelser 2022 

Spilleterminer:   Se vedlagt farvelagt kalender 2022 Spil kun til sommergreens! 

Indledende puljespil: fra cirka fredag den 1.april - søndag den 19. juni.  i ugerne 13 til 24 

Mellemspil puljespil: fra mandag den 20. juni - søndag den 21. august i ugerne 25 til 33 

Slutspil 1/8- finale: fra mandag den 22. august - søndag den 11. september i ugerne 34 til 36 

Slutspil 1/4- finale: fra mandag 12. september - søndag den 25. september i ugerne 37 til 38 

Slutspil 1/2- finale: fra mandag den 26. september - torsdag den 6. oktober i ugerne 39 til 40 

Finale, afslutningsturnering og præmieoverrækkelse (ca. kl. 14.30) lørdag den 8. oktober kl. 9.00 

 Sygdom og skader:           
Sygdom og skader giver mulighed for makkerskift midt i den løbende turnering. Kontakt 
turneringsledelsen! Accepteres makkerskift, gælder makkerskiftet for resten af turneringen. 
Hvis et par trækker sig fra start eller i løbet af turneringen, nulstilles alle parrets spillede matcher i 
den aktuelle ”spilletermin”. 

 Hvis man ikke kan spille til finale/afslutning lørdag den 08.10.22, skal man trække sig efter 
semifinalen, så det hold, man har vundet over i semifinalen, overtager finalepladsen 
 
Turneringsformen: 
Foursome hulspil, hvor hver spiller skiftes til at slå, også fra teestederne. 

 Der spilles kun fra teestederne 52 (gl. rød) og 58 (gl. gul).  
Det er fortsat frivilligt, hvilket af disse 2 teesteder, man vælger som m/k.  

 I ÅBEN række må 2 mænd ikke spille for 52 (gl. rød)  
 En kamp er slut, når et par er flere huller ”up,” end der er huller tilbage at spille. 
 Parret spiller i fælles handicap, som findes således:  

Hver spillers antal tildelte slag på banen lægges sammen og divideres med 2, husk at runde op!  
Den enkelte spiller vælger selv teested, ulige eller lige numre. Husk at være opmærksom på 
eventuel ændret slagtildeling. 

 Parrets antal tildelte slag på banen i forhold til modstanderne afgøres således:  
Parret med lavest antal tildelte slag går i ”scratch” – altså i 0 tildelte slag. 
Modstanderparret tildeles ¾ af differencen mellem de to par.  
Eksempelvis.: par A har fælles handicap 10 og par B har 18. Par A får på banen 0 tildelte slag, mens 
par B får ¾ af differencen af 8 = 6 slag! Disse tildeles efter hulspils- handicapnøglen. Find den rette 
¾-tildeling i skemaet i parturneringsbogen. Intet par kan dog have mere end 1 slag til gode pr. hul!! 
Altså: maximal difference = 18 slag 

 Husk at afgøre uenighed om reglerne på banen - inden næste hul spilles – spil eventuelt videre 
under ”protest.” Kontakt herefter eventuelt turneringsledelsen. 

 Læs regler for Foursome og hulspil i Dansk Golf Union Golfregler.  
 Kontakt turneringsledelsen, hvis I har problemer. Kontakt turneringsledelse hurtigt, hvis det drejer sig 

om problemer med at aftale spilledatoer. En match må afvikles over flere dage.  
 Bemærk, man må ikke spille A/S – uafgjort efter indledende puljespil. Man fortsætter på hul 19  

(hul 1) og får sine tildelte streger igen. 

Pointgivning: 
Der gives 3 points for en vundet/givet match.  
Der gives 2 points for en delt match. 
Der gives 1 point for en spillet men tabt match. 
Der gives 0 point for en ikke spillet/givet match. 
 
I tilfælde af pointlighed i puljespillet, hvor det kan have indflydelse på videre deltagelse, tæller  
først: indbyrdes opgør, eventuelt også blandt flere par,  
herefter: flest sejre 
herefter tæller scoren blandt de implicerede par, dvs. antallet af huller ”up” eller ”down” i alt. 
 
 
Turneringsledelsen 2022     Maiken Pantmann Beck 
                                        tlf.: 20 93 01 02 
                                                         mail: parturnering@fgkgolf.dk 


