
 

Den Gyldne Putter 

 

 

Turneringsregler ”Den Gyldne Putter” 

 Turneringsfee er 20,- pr. gang eller 150,- for hele vinteren, som betales inden runden. 

 Mellem kl. 19.00-19.15 tilmelder man sig i baren, hvorefter der er lodtrækning om holdene. 

 Herefter spilles der 2 x 9 huller med pause efter første runde. 

 Kun den bedste runde (9 huller) hver aften er tællende i det videre forløb. 

 Banen opstilles af aftenens turneringsledelse umiddelbart inden start, og der må ikke trænes på ”kampbanen”- men 
gerne indtil banen bliver opstillet.  

 3-4 personer spiller sammen, og der føres ét scorekort pr. hold. 

 Der spilles slagspil – så alle slag tæller. 

 Hullerne skal spilles i rækkefølge, men der må gerne startes på fx. hul 5. 

 Du skal starte inden for 50cm. fra sidste spillede hul, men aldrig tættere på hullet end starthullet. 

 Rammer du stenkanterne eller et forkert hul modtager du ét strafslag, og bolden må flyttes to køllehoveder ud fra 
”hazarden”. 

 Vinderen af hver tirsdag aften (bedste 9 huller) vinder en lille øl/vand samt ikke mindst håneretten indtil tirsdagen 
efter. Bedste hold vinder ligeledes en lille øl/vand (se mere om holdkonkurrencen nedenunder). Har flere spillere brugt 
lige mange slag, spilles der ”sudden death”. Præmierne kan ikke gemmes til en anden dag. 

 

Holdkonkurrence: 

 En kombination af putteturneringen og disciplinen ”langdistanceputning” udgør en holdkonkurrence. 

 Holdene spiller, udover de 2 runder på puttinggreen, også én gang på en opsat bane hvor det gælder om at kende sine 
puttelængder. 

 Resultatet af de 2x9 huller på puttinggreen sammenlægges med resultatet fra ”langdistanceputning”, og det hold der 
har brugt færrest slag vinder en lille øl/vand (Kun de 3 bedste scores på hver hold tæller). 

 De nærmere regler om ”langdistanceputning” forklares på aftenen. 

 Det pointeres at ”langdistanceputning” tæller IKKE med i kampen om den gyldne putter. 
 

Samlet vinder af ”Den Gyldne Putter” 

 Tirsdag d. 22 marts 2014 er sidste turneringsdag. 

 Denne aften spilles én almindelig runde, og dine 7 bedste runder fra hele sæsonen lægges herefter sammen. 

 Summen af de 7 bedste runder fratrækkes dit HCP divideret med 5 (Eks. Hcp 25 : 5 = 5 ) 
o Fra .0 til .4 reguleres ned til nærmeste heltal.  
o Fra .5 til .9 reguleres op til nærmeste heltal 
o Det er det handicap som man har til første klubaften som er gældende. 
o Bare rolig – vi har en tabel…  

 Personerne med de otte laveste scores mødes i en finale samme aften. Personerne skal naturligvis være til stede for at 
deltage i finalen. Ellers går pladsen videre til næste person. 

 Står to eller flere personer lige, ser man på deres score fra den lave ende, indtil én skiller sig ud – altså flest lave scores, 
fx flest 15´ner, flest 16´ner etc. Er det også lige, favoriserer man flest antal deltagelser, og til sidst spilles ”sudden 
death”. 

 I finalen spilles der 3 x 9 huller. Resultatet efter de 27 huller tillægges spillerens 7 bedste runder igennem året, og 
vinderen af ”den gyldne putter” er den, der samlet har brugt færrest slag. Det er altså en fordel at have brugt færrest 
slag i løbet af sæsonen! 

 Er flere finalister lige efter de tre finalerunder spilles Sudden death. 

 Kan du ikke overbevise turneringsledelsen om andet er deres beslutning altid endelig... 
 

                                         



 

Tidligere Vindere 

 

 

 

2005/2006: Henrik Thomassen 

2006/2007: Claus Pedersen 

2007/2008: Jeppe Ugilt Hansen 

2008/2009: Lars Vesterskov 

2009/2010: Henrik Thostrup 

2010/2011: Vagn Jensen 

2011/2012: Ivar Sørensen 

2012/2013: Henrik Thostrup 

2013/2014: Skal det være dig?? 

 

 


