
PRÆMIER VED MATCHER - GENERELT  
Bestyrelsen beslutter hvert år hvor mange præmier der udløses og hvordan de 
fordeles  
 

  ORDINÆRE HJEMME – MATCHER (STABLEFORD)  
  
 Der spilles i en eller flere rækker for damer. Bestyrelsen afgør hvor mange  
 Der spilles i en eller flere rækker for herrer. Bestyrelsen afgør hvor mange 
 
Rækkerne kan evt. opdeles i A-B-C afhængig af antal og handicaps  
  

DER UDLØSES 1 FLASKE VIN FOR HVER 5. påbegyndt SPILLER I HVER RÆKKE  
Præmien er 1 FLASKE VIN til hver uanset placering i præmierækken.  
  
Der uddeles KUN det antal præmier i hver række som antallet af spillere berettiger til   
  
Hvis spillere har samme resultat-score i samme række: her gælder princippet LAVESTE hcp. vinder. 
DOG VED HCP 36 OG SAMME SCORE AFGØRES PLACERING VED LODTRÆKNING  
  
SCORE OVER 36 (nedsættelse)  = 2 bolde (gælder kun i sæsonen, når der 

hcp. reguleres) 
 
BIRDIE     = 2 bolde (gælder kun i sæsonen, når der 
    hcp. reguleres 
        
TÆTTEST PÅ FLAGET i 1. slag på de alle par-3 huller  = 1 flaske vin til både damer og herrer 
 
KLAPPEPRÆMIER (efter bestyrelsens valg, som regel ingen)   
 

ORDINÆR HJEMME-MATCH (parmatch GREENSOME eller FOURSOME) 

Der spilles i 1 samlet række 
DER UDLØSES 1 PRÆMIE FOR HVER 5. påbegyndt PAR (dvs. 2 flasker vin, 1 til hver) 
DOG MAX 8 PRÆMIER (dvs. 8 x 2 flasker vin)   
  
 

EGNE MATCHER ”UD AF HUSET” 
Der spilles i 2 rækker:  1 samlet dame række 

1 samlet herre række   
  

Præmiebevis udleveres.   1. plads  = 3 flasker vin 
  2. plads  = 2 flasker vin 

                          3. plads     = 1 flaske vin                       
4. plads   = 1 flaske vin 
5. plads  = 1 flaske vin 
    

Tættest på flaget (praktiseres hvis muligt):    

1. slag på 2 par 3 huller     = 1 flaske vin til både damer og herrer  



 
 
VINTERMATCHER    
  
Der spilles i 2 rækker, 1 dame række og 1 herre række   
  
DER UDLØSES 1 FLASKE VIN FOR HVER 5. påbegyndt SPILLER I HVER RÆKKE   
  
DER ER INGEN NEDSÆTTELSESPRÆMIER VED POINT OVER 36 
   
Der er ingen præmier for BIRDIES 
 
TÆTTEST PÅ FLAGET 
i 1. slag (på 2 par-3 huller når der spilles til sommer greens)  = 1 flaske vin til både damer 
og herrer   
 
Der er ingen præmier for tættest på flaget når der spilles til vintergreens. 
  
HVIS DER ER UNDER 10 SPILLERE:  
Matchen suspenderes. (spillerne må ”klare sig selv” og der er ingen præmier)  
  

Seniorklubbens bestyrelse holder vinterpause fra JULEMATCHEN til ca. 1. 
marts 
  
 

PRÆMIEFORDELING VENSKABSMATCHER   
  
Præmiekonditioner aftales klubberne imellem, men er generelt som beskrevet nedenfor. 
 
VENSKABSMATCH ude og hjemme   
  
Der spilles i 1 samlet række for damer pr klub – i alt 2 rækker 
Der spilles i 1 samlet række for herrer pr klub – i alt 2 rækker 
 
     1. PLADS    = 3 flasker vin x 4 (12 flasker)  

2. PLADS     = 2 flasker vin x 4 (8 flasker) 
3. PLADS  = 1 flaske vin x 4 (4 flasker) 
4. PLADS  = 1 flaske vin x 4 (4 flasker) 
5. PLADS                      = 1 flaske vin x 4 (4 flasker) 
I alt 32 flasker vin   

  
TÆTTEST PÅ FLAGET I 1. SLAG:   
Når der spilles hos os: 
På de par 3 huller vi måtte beslutte   = 1 flaske vin til både damer og herrer 
  
KLAPPEPRÆMIER   efter eget valg og antal 
    


