
Bingo, Banko, In the hole 

Der spilles individuel stableford, men på hvert hul er der ekstra 3 point i spil. Disse 3 point noteres 
på scorekortet ud for det hul hvor den enkle spiller har været heldig/dygtig at score et eller flere af 
de ekstra point. Det er de ekstra point der er præmiegivende i denne turnering.


Spillets gang: 
Ved første hul trækkes der lod om hvem der driver først. Herefter spilles efter honnør dvs. den der 
ligger længst fra flaget slår altid først. Den spiller der har lavet flest stableford point på sidste hul 
starter på næste hul. Ved pointlighed trækkes der lod. ( brug evt scorekortene når der skal 
trækkes lod)


Bingo: 1 point til den første spiller der ligger på green


Banko: 1 point til den spiller der er nærmest flaget når alle i bolden er på green 


In the hole: 1 point til den spiller der først får bolden i hul


Når der vindes et point må der meget gerne entusiatisk udbrydes  “Bingo”, “Banko” eller “In the 
hole”


Resultat:

Tæl hvormange point du har scoret ekstra og skriv det tydligt på scorekortet. De ekstra point skal 
IKKE lægges sammen med dine stablefordpoint, men noteres seperat i feltet “score” på 
scorekortet. Scorekort afleveres som vanligt til turneringsansvarlig. Ved ens score er det den med 
lavest handicap der vinder.


Der er præmier til de tre bedste i både A og B rækken.


En tænkt situation:

Hvis nu A og B ligger på green og C og D ligger udenfor. Så chipper C den i hul, får C så 1 point 
både for at komme først i hul og 1 point for at ligge nærmest flaget. Nej C får kun 1 point for at 
komme i hul først og ikke nærmest flaget, da D ligger udenfor green. Så det point er stadig i spil.


Hvis nu en spiller streger hullet før vedkommende når green, så tæller den bold jo selvfølgelig ikke 
med i “når alle i bolden ligger på green”. Det gør kun de resterende bolde. 


