
Invitation til Hunnematch 2022 

Det vil glæde Ladies Section at se Mens Section til den årlige Hunnematch  

Tirsdag d.16. august kl. 16:00 

I årets Hunnematch spiller alle alm. stableford. Selve Hunnematchen: se nedenfor - Dekonstrueret 
Smørblomst 

Hunnematchen er tællende i Årets turneringer. Der kan også lukkes huller i Eclectic. Begge dele gælder både 
MS og LS. 

ALLE spillere skal melde sig til i Golfbox senest d. 13. august kl. 12:00. Under kommentarer skriver du navnet 
på din makker og makkerens DGU nr. (Makker skal være af det modsatte køn) Det er også muligt at melde sig 
til som solist. Som solist skriver du: Solist under kommentarer. Turneringsansvarlige vil efterfølgende sætte 
solister sammen som par. Såfremt der er flere deltagende spillere af det ene køn end det andet, vil 
"overskydende" spillere spille i en sideløbende Smørblomst. Husk at krydse af hvis du ønsker at spise. Det 
koster 90,-kr. 

Spilleform: Dekonstrueret Smørblomst  

Der spilles alm. stableford. I bolden spiller de 2 damer mod de 2 mænd. Hvert køn har en Smørblomst i spil. 
Den ene spiller den på de ulige huller, den anden på de lige huller. I bolde med samme køn aftales der 
indbyrdes hvilke to der starter med smørblomsten ved første hul og modsat fremadrettet. 

Ved hvert hul fordobles Smørblomstens stableford point og lægges sammen med den anden medspillers 
stablefordpoint. Disse point noteres på et separat scorekort. Ex. Smørblomst får 3 point og medspiller får 2 
point: 3+3+2= 8 point der noteres på separat scorekort. 

Er Smørblomsten i strafområde, men kan findes, må man spille videre med den. Kan den ikke findes i 
strafområde eller er out of bounds, er Smørblomsten tabt, og der spilles videre med alm. stableford. Disse 
point + medspillerens point skrives stadig på det separate scorekort, men kan herefter ikke fordobles da 
Smørblomsten er sat ud af spil. Ex. Smørblomst er væk i hazard, men får 1 point og medspiller får 3 point: 
1+3= 4 point der noteres på seperat scorekort. 

Vindere i bolden: Det køn med flest points modtager en fl. vin hver. 

Vindere af bolde af samme køn: Det par med flest points modtager en fl. vin hver. 

Vindere af Hunnematchen: Det køn med flest sammenlagte point i vindende bolde i Dekonstrueret 
Smørblomst. 

Vi glæder os til en super hyggelig dag i golfens tegn.  

Med venlig hilsen 

LS - dem med hunden i lyserød 

 

 
 



 


