
Proportioner til Nybolig Cup 
Deltagere: Turneringen er en lukket turnering for medlemmer, som har Sydthy Golfklub 

som hjemmeklub. 

Hcp: Max hcp er 36.  (spillere med højere hcp, spiller fra hcp 36) 

Antal slag: Der spilles med ¾ hcp 

Eksempel: Spiller A har handicap 36, hvilket giver 41 ekstra slag for herrer. Spiller B har 

handicap 18,8, hvilket giver 20 ekstra slag for herrer. Spillernes ekstra slag fratrækkes 

hinanden, dvs. 41 - 20 = 21.  3/4 handicap udregnes: 21 x 0,75 = 15,75, som rundes op til 

16 (der rundes ALTID op). Spilleren med det laveste hcp nulstilles, og spilleren med det 

højeste handicap tildeles 16 slag, som fordeles efter banens handicapnøgle.  

Puljer: I indledende runde deles der op i puljer med 4 spillere.                                                 

De 2 bedst placerede spillere går videre til A knockout turneringen.                                           

De 2 lavest placerede spillere går videre til B knockout turneringen. 

Afvikling:  Af egen interesse aftales spilletidspunkterne hurtigst mulig og deadline skal 

overholdes. 

Manglende afvikling: Hvis 2 spillere i en pulje , ikke får færdigspillet deres match, afgør de 

selv hvem der vinde 1-0 og hvem der taber 0-1.                                                                        

Hvis en spiller trækker sig fra Nybolig Cup, skal straks meddele det til turneringslederen, og 

de resterende kampe tabes 0-1. 

Pointfordeling i puljer: Der gives 2 point for en vundet match og 1 point for en uafgjort 

match. Resultatet skrives på listen i Nybolig Cup bogen i klubhuset.                                                  

Ved pointlighed i puljerne, tælles sejr / nederlag i størrelse i henhold til følgende 

Resultat Vinder Taber 

0-0 0 0                                                                                                                           

1-0 +1 -1                                                                                                                          

2-0 +2 -2                                                                                                                   

2-1 +3 -3                                                                                                                  

3-1 +4 -4                

3-2 +5 -5              

4-2 +6 -6              

4-3 +7 -7           

5-3 +8 -8                                                            



5-4 +9 -9                                       

6-4 +10 -10                                        

6-5 +11 -11            

7-5 +12 -12             

7-6 +13 -13             

8-6 +14 -14              

8-7 +15 -15                                  

9-7 +16 -16             

9-8 +17 -17             

10-8 +18 -18 

Ved yderligere lighed fortages der lodtrækning. 

Knock-out: Når puljerne er færdigspillet, vil der komme opslag i klubhuset og på 

hjemmesiden over det videre forløb. 

Sudden death: Hvis en match i Knock-out turneringen er uafgjort efter 18 huller, 

fortsættes der straks på hul 10 og det med samme antal slag som på de første 18 huller. 

Den der først vinder et hul har vundet matchen. 

 

Turneringsleder: Morten Nielsen tlf. 24400235                                                                        

Support:   N-H Pedersen tlf. 29744564 

 

Betaling:  100kr. til Morten Nielsen på MobilePay 24400235  

 

Finale:  Spilles søndag d. 3 oktober, samme dag er der revanche match. 


