
 
 

Regler for Eclectic turneringen  
 

 

Turneringen afvikles på alle de dage med stableford fra gul tee i maj, juni, juli, august og september.  

Det er kun spil over 18 huller der indgår i turneringen. 

Spillerne kan forbedre sin score på hvert enkelt hul på disse mandag gennem hele sæsonen. 
 

På mandag med stableford, registreres den enkelte spillers stableford points på hvert af de 18 
huller. Spillerne kan forbedre sin score af stableford points på hvert enkelt hul på disse dage 
gennem hele sæsonen. 

 
Slagene for de 18 huller sammenlægges for hver enkelt spiller. Rækkefølgen mellem spillerne 
opstilles: 

 Nr. 1 bliver spilleren med laveste sum af slag for de 18 huller. 

 Nr. 2 bliver spilleren med det næstlaveste antal slag, osv. 

 To spillere med samme sum af slag får samme placeringsciffer. 
Alle spillere får herved et placeringsciffer: 

 Nr. 1 får placeringsciffer 1 
 Nr. 2 får placeringsciffer 2, osv. 

 
Antallet af stableford points for de 18 huller sammenlægges for hver enkelt spiller. 
Rækkefølgen mellem spillerne opstilles: 

 Nr. 1 bliver spilleren, hvor summen af stableford points for de 18 huller er højest. 
 Nr. 2 bliver spilleren hvor summen af stableford points for de 18 huller er næsthøjest, osv. 

 To spillere med samme sum af stableford points får samme placeringsciffer. 
Alle spillere får herved et placeringsciffer. 

 Nr. 1 får placeringsciffer 1 

 Nr. 2 får placeringsciffer 2, osv. 
 

 Konkurrencen vindes af den spiller der gennem sæsonen har den laveste sum af 
placeringscifre, og der uddeles præmier for første-, anden- og tredjepladsen. 

 Der uddeles præmie til spilleren med det laveste antal slag. 
 Der uddeles præmie til spilleren med den højeste antal stableford points (står to spillere lige 

vinder spilleren med laveste handicap). 
 

Der registreres kun placering til de spillere, der i løbet af sæsonen har indberettet tællende score på alle 
18 huller. 
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