
Årets Hulspilsmatch 2023 spilles som en 
individuel hulspilsmatch  
 
I hulspil spilles der om de enkelte huller. Vinderen af et hul, er den spiller, der spiller sin bold i 

færrest antal slag. Et hul deles, hvis begge spillere kommer i hul på samme antal slag. 

Matchen vindes af den spiller der har vundet flest huller. Hvis en spiller efter 16 huller er oppe 

(dvs. har vundet 3 huller flere end modstanderen) er matchen afgjort, da modstanderen ikke 

kan nå at udligne. Hvis en match er lige efter hul 18 fortsættes på hul 1 og så fremdeles indtil 

en spiller har vundet et hul. Spillernes streger videreføres i omspillet. 

 

En spiller må give sin modstander et slag, et hul eller matchen, på et hvilket som helst 

tidspunkt, inden hullet eller matchen er færdig spillet. Når en spiller har givet modstanderen et 

slag, et hul eller matchen, kan ¨gaven¨ hverken nægtes modtaget eller trækkes tilbage. 

 

Straffen for overtrædelse af en regel i hulspil, er tab af hul, medmindre andet er 

foreskrevet. 

 

Afvikles hulspilsmatchen en tirsdag, kan man ikke samtidig deltage i den almindelige 

tirsdagsturnering. Der kan heller ej lukkes huller i Eclectic, når der spilles hulspilsmatch. 

 

Spillerplan fremgår af opslag på LS- tavlen i omklædningsrummet. 

 

Tidsplan: (Afhængig af deltagerantal) 

1. Runde: Matchen skal være færdigspillet senest d. 6. juni 2023 

2. Runde: Matchen skal være færdigspillet senest d. 4. juli 2023 

3. Runde: Matchen skal være færdigspillet senest d. 8. august 2023 

4. Runde: Semifinalen skal være færdigspillet senest d. 29. august 2023 

5. Runde: Finalen skal være afviklet inden d. 12. september 2023 

 

Vigtigt: Hvis en match ikke bliver færdigspillet indenfor tidsplanen, udgår begge 

spillere, med mindre spillerne aftaler, hvem der vinder matchen uden kamp. 

 

Matchproportioner: 

 

Der spilles med 7/8 handicap. 

 

Gør følgende: Begge spillere beregner nyt spillerhandicap (antal streger), ved at tage 7/8 af 

eget spillerhandicap (SPH). Se omregningstabel.  

Herefter trækkes disse fra hinanden og nu fremgår det, hvor mange ekstra slag, den med det 

højeste handicap har på den med lavest handicap. Disse slag fordeles efter handicapnøgler på 

scorekortet. Efter matchen noteres resultatet på opslagstavlen i omklædningsrummet. Der er 

både en vinder og en taber side. Når matchen er afgjort, kan den ikke ændres. 

 

Eksempel: 

 

Spiller A har normalt 10 streger (SPH) på banen. Efter 7/8 bliver dette nu til 9 streger. Spiller 

B har normalt 34 streger og efter 7/8, bliver dette nu til 30 streger. Disse tal trækkes fra 

hinanden: 30-9= 21 streger. Det vil sige at spiller B nu har 21 streger på spiller A. To streger 

på nøgle 1-3 og 1 streg på nøgle 4- 18. 

 

Vi håber I får nogle rigtig gode og spændende runder. 

 

LS Bestyrelse 


