
WGC-Techno-Tool-Invitational 2018   
Turneringen spilles den 27. august 2018 i Kaj Lykke Golfklub. 

Der spilles i 2-mandshold slagspil med fuldt handicap som trækkes fra til sidst. 

1. præmier til hvert vindende 2 mandshold og 2. præmie til alle ”2ere” 
 

Note vedr. Foursome: Holdet vælger selv hvem der driver ud på første hul (2), og så skal den anden spiller drive ud på 
næste foursome hul (16). Samme gælder for Foursome on the Beach (hul 3 og 12). 

 

Hul Spilleform Forklaring Score 

1 Bestball Man spiller hver sin bold og holdets bedste bruttoscore 
på hullet noteres. 

 

2 Foursome Man skiftes til at slå – Se note ovenfor!  

 
3 

 
Foursome on the beach 

Som Foursome, men man skal have været i bunker 
mindst én gang på hullet – Se note ovenfor! 

 

4 Greensome Begge spillere slår ud - bedste drive vælges. Herfra 
skiftes der til at slå indtil bolden er i hul. Den hvis 
slag ikke vælges slår slag nr. 2. 

  

5 Reverse greensome   Som greensome, men dårligste drive vælges. Det er det 
andet hold i bolden som vælger, hvilket drive der er dårligst! 
(kan   afhænge af hvem der skal slå!) 
 

 

6 Grusome Som Texas Scramble, men man skal i stedet hele tiden 
vælge den dårligste bold! 

 

7 Texas Scramble Den kender alle vist?  

8 Worstball Modsat bestball – begge spiller hver sin bold og 
holdets dårligste bruttoscore på hullet noteres. 

 

9 Every shot counts Begge spilleres slag lægges sammen.  

UD    

10 Totally reverse Start med putteren slut med driveren  

11 Every shot counts Se under hul 9  

12 Foursome on the beach Se under hul 3- den spiller som ikke drivede på hul 3, skal 
drive ud nu 

 

13 Grusome Se under hul 6  

14 Reverse greensome Se under hul 5  

15 Bestball Se under hul 1  

16 Foursome Se under hul 2 – den spiller som ikke drivede på hul 2, 
skal drive ud nu!  

 

17 Greensome Se under hul 4  

18 Worstball Se under hul 8   

 IND  

 Total  

Navn 1  – Spiller 1 ATS  

Navn 2  – Spiller 2 ATS  

 Resultat  

Signatur Spiller: Markør: 
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