
  

Øst Vildsund gl. Færgekro. 
Nærmest hul N8 sponsor 
for Tirsdagsklubben 2018 

Holdkonkurrencer mm. 

 

April 
Ingen holdspil 

29. Maj 
Holdspil med farvet bold. 

I 3-bolden skal hver spiller bruge den farvede bold på 6 huller. 

Holdets score er den samlede score lavet med den farvede bold. 

Hvis den farvede bold mistes, er holdet ude af konkurrencen. Husk, hvis ikke bolden er fundet indenfor 5 

minutter er den tabt. 

En bold i søen som hentes op igen, betragtes ikke som mistet. 

Regeltilføjelse: Hvis den farvede bold ligger i et af de nysåede arealer (GUR) som ikke må betrædes, må den 

naturligvis ikke hentes. Den farvede bold betragtes som tabt, og holdet deltager derfor ikke i 

holdkonkurrencen. 

Den spiller som har slået bolden i GUR kan spille videre med egen erstatningsbold til den personlige score 

I tilfælde af 2-bolde: 

Pedro spiller 6 huller med den farvede bold. 

Pedro’s point er forudbestemt på hvert af de 18 huller, men er ukendt for de 2 spillere under runden. 

Pedro’s score er samlet 27 point, men Pedro smider desværre også bolden væk på et ud af de 18 huller. 

 

26. juni 
Irish rumble 

I 3-bolden tæller: 

1 score på hvert af hullerne S1-S6 

2 scores på hvert af hullerne S7-S9 og N1-N3 

3 scores på hvert af hullerne N4-N9 

De tællende score vælges når hullet er færdigspillet. 

I tilfælde af 2-bolde: 

Pedro spiller med varierende point pr. hul. 

Pedro’s point er forudbestemt, men ukendt for de 2 spillere under runden. 

De tællende score vælges efter runden. 

31. juli 
Ingen holdspil. 



  

Øst Vildsund gl. Færgekro. 
Nærmest hul N8 sponsor 
for Tirsdagsklubben 2018 

Alle spiller fra Tee 48 denne dag.  



  

Øst Vildsund gl. Færgekro. 
Nærmest hul N8 sponsor 
for Tirsdagsklubben 2018 

18. august (Udflugt) 
Holdets samlede score 

I 3-bolden tælles scoren fra alle spillere sammen for alle 18 huller. 

I tilfælde af 2-bolde: 

Pedro spiller med. Pedro’s samlede score er forudbestemt til 27 point. 

28. august 
13 rigtige 

Holdet vælger før udslag på første Teested: 

3 huller hvor holdets samlede score ganges med 1 

3 huller hvor holdets samlede score ganges med 2 

3 huller hvor holdets samlede score ganges med 3 

4 huller hvor holdets samlede score ganges med 4 

5 huller hvor scoren ikke tælles med 

I tilfælde af 2-bolde: 

Pedro spiller med varierende point pr. hul. Samlet score i alt 27 point. 

Pedro’s point er fordelt på forhånd, men fordelingen er ukendt for de 2 spillere under runden 

September 
Ingen holdspil 

Oktober 
Ingen holdspil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 


