Vejledning til afvikling af hulspil med tre spillere, en fra hver klub i hver bold.
De respektive klubber fører selv regnskab med hvem der over året kvalifiserer sig
til slutspillet om THYMORS cuppen, da alle tre klubber i forvejen registrerer scores.
Holdene bliver parret efter handicap, da det giver bedre matcher med få slags forskel
på spillerne. En tænkt bold kunne se sådan ud: Morsø 10 slag, Sydthy 11 slag og NVG
14 slag. Så nulstilles Morsø, så har Sydthy 1 ekstra slag på banens sværeste hul, i NVG
vil det sige N 2, spilleren fra NVG får 4 slag ekstra, dvs. på N 2- S 7- N 5 og S 3.
Disse ekstra slag påføres et scorekort til “ Københavnerpoint”
Hver spiller udfylder som vanlig en medspillers bruttoscore på hvert hul, herefter afstemmer
man om nogen i bolden har slag på hullet. På det ekstra scorekort noterer man så de tre
spilleres “ Københavnerscore” På hvert hul spilles om 9 point, den bedste netto får 5 point
nr. to får 3 point og den sidste får et point. Er to mand lige deles 5+3 = 4 til hver eller 3+1 =
2 point til hver . Hvis alle har samme nettoscore er der 3 point til hver.
For at der er noget at spille for hele vejen i hul, gælder det om at forhindre modspilleren i at
score alle 9 point. Hvilket udløses ved at en spiller har en netto score der er minimum 2 slag
under begge modspilleres scores. Det indebærer , at man ikke bare samler om når en modspiller
har vundet hullet, man skal prøve at begrænse nederlaget til max 1 slag, da man så selv får part
i puljen.
Der spilles om 18x9 point for runden, altså 162 point. Hvert hold tæller spillernes point sammmen
efter runden, de påføres så en tavle i klubhuset. Og når alle 18 hold er i hus kan tavlen gøres op.
Skulle der opstå pointlighed, har den klub vundet der har vundet flest huller. Skulle også dette
være lige er det klubben med flest 9 point scores.
De 18 hold spiser morgenmad sammen en time inden gunstart. Efterfølgende spiser vi frokost
sammen.
Matchen spilles første gang i 2020 i NVG, 2021 i Morsø og 2022 i Sydthy, og så fremdeles.
Udgifterne til forplejning afholdes af spillerne, og kan nok holdes på ca. 100,00 kr.
Der betales ikke greenfee, da matchen jo går på tur.
De tre herreklubber sponsorerer en vandrepokal, som vinderen så må bekoste en gravering.
Håber det er ordentlig og forståligt formuleret.
Anders NVG`s tirsdagsklub.

