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Samlet hulspilsmatch for hold afvikles over 18 huller, fordelt på 3 del-matcher  

A. Der indledes med Fourball-matcher (Bestball) over de første spillede seks huller 
B. Dernæst spilles der Foursome-matcher over de næste seks huller  
C. Og til slut spilles der singler over de sidste seks huller  

 

Alle matcher spilles som seks hullers hulspil, hvor hvert af de seks huller kan vindes, 

deles eller tabes. Efter de seks huller gøres resultatet op for del-matchen. Der gives 1 

point for en vundet kamp, ½ point hvis man deler, og 0 point hvis man taber kampen.  

 

Der spilles med fuldt spillehandicap.  Samlet match udløser i alt 4 point. 

 

Spilleform, HCP og fordeling af slag: 

(A) Første 6 huller, Fourball spilles som Bestball       (I alt 1 point uddeles)  

 

SPILLEFORM:  

Begge spillere spiller deres egen bold og får en score på hullet, dvs. antal slag før bolden er i hul. 

Den spiller der har den bedste score (færrest slag) vinder hullet til parret.  

SPH: De spillere, der evt. har 3 el. flere slag end spilleren med færrest slag, får 1-2 slag mere end 

de øvrige på de aktuelt sværeste huller. Dette vil fremgå af scorekortene. 

 
 

(B) Midterste 6 huller, Foursome    (I alt 1 point uddeles)  

 

SPILLEFORM:  

Parret vælger selv, hvem der slår ud på de tre ulige huller, og hvem der slår ud på de tre lige 

huller. Parret slår derefter hvert andet slag.  

Parret med den bedste score (færrest slag) vinder hullet.   

 

SPH: Parret har et fælles sph = deres samlede spillehandicap divideret med 2, og der rundes op 

ved 0.5 og dette divideres med 3, da matchen spilles over 6 huller (1/3) af banen. 
 

 

(C) Sidste 6 huller, 2 Singler.      (I alt 2 point, 1 pr. single) 

 

SPILLEFORM: Helt alm. single hulspil . 

Der spilles ”hvid mod pink kvinde” – Højeste hcp hhv. laveste hcp mod hinanden 

 

Evt. tildelte slag baseres på forskellen mellem de 2 spilleres sph. og divideres med 3, og der 

rundes ikke op.   

 

(Scorekort med korrekt tildelte slag udleveres ved registreringsbordet) 
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De fleste bolde er sammensat, så spillehandicap (hcp) stort set er ens, hvorfor der spilles fra 

scratch.  

Kun en  enkelt bold (hold 9) vil have justeringer, så der kan være flere slag for et af holdene eller 

en af spillerne i Bestball. Det vil fremgå af det udleverede scorekort.  

 

Vigtigt: Det er en hulspilsmatch, og det betyder, at når et hul er tabt, skal alle samle op og ikke 

spille bolden færdig. Dette er vigtigt, så vi kan blive hurtigt færdige alle sammen.   

 

 

 

Spilleformer – Eksempler på spilleform jf. starthul 
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Eksempel på udfyldt scorekort 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreball (Bestball) 

Delmatch slutter 2-2 og det giver 1/2 point til hvert hold 

Foursome 

Delmatch slutter 1-3 og det giver 1 point til pink hold 

Singler 

Single Hanne-Pia slutter 3-1 og hvidt hold får 1 point  
Single Helle-Pernille slutter 2-1 og hvidt hold får 1 point 
Dermed ender singlerne med 2 point til hvidt hold 
    

Samlet match-resultat på 4 point er således fordelt: 
Hvidt hold 2,5 
Pink hold 1,5 
Skriv resultat øverst, med eget hold først, modstander bagefter.  
Hvidt holds kort: 2,5 – 1,5                               Pink holds kort: 1,5 – 2,5 


