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Du skal spille  Parmatch med Lars P 

Ruder Cup 
2018 

Brande Golfklub 
Mens Section 

Placering: 1 2 3 4 

Point: 6 4 2 0 

Placering: 1 2 2 2 

Point: 6 2 2 2 

Placering: 1 1 3 4 

Point: 5 5 2 0 

Placering: 1 1 1 4 

Point: 4 4 4 0 

Placering: 1 1 1 1 

Point: 3 3 3 3 

Placering *): 1 2 2 4 

Point: 6 3 3 0 

Placering: 1 1 3 3 

Point: 5 5 1 1 

Placering: 1 2 3 3 

Point: 6 4 1 1 

Matrixen viser, hvilke kombinationer af 
placering og point, der kan forekomme pr. 
spillet hul. 
Eksempelvis scorer spiller 1 netto par og 
spiller 2 og 3 netto bogey, mens spiller 4 
scorer netto dobbelt bogey. 
Korrekt pointgivning for det pågældende 
hold vil være placeringsmulighed nummer 
seks *) og point vil fordeles med 
6 point til spilleren med par, 3 point til hver 
af de to med bogey og ingen point til spille-
ren med dobbelt bogey. 

Anders  

Hvordan afgøres  Ruder  Cup? 

På bagsiden af denne folder kan du se en matrix 
over, hvorledes pointforekomster kan fremkomme 
pr. spillet hul. 

Når alle 18 huller er færdigspillet, tælles den en-
kelte spillers point sammen, og den samlede 
match afgøres således: 
Der spilles om 12 point pr. hul i såvel singler som 
doubler. Handicap bliver nulstillet i den enkelte 
match for spilleren med lavest handicap. De øvri-
ge spillere tildeles slag i forhold hertil, fordelt ef-
ter banens handicapnøgle. Der spilles med fuldt 
handicap. 

Det er din nettoscore, der er afgørende for din 
pointscore på de enkelte huller, så husk at være 
opmærksom på de streger, du får tildelt på Gytte-
gård Golfklubs bane….og giv aldrig op på et 
hul...Når I går fra hullet og gør nettoscores op vil 
du opdage, at du ofte får Ruder Cup point på hul-
let, selvom du føler du kom derfra med en høj sco-
re!  

Kæmp til det sidste—Alle slag tæller!! 

Når matchen er færdigspillet og alle hullers point 
er talt sammen, afgøres point for de respektive 
bolde således: 
Parmatch: 
Vinder = 2 point 
Taber = 0 point 
Singler: 
Vinder = 1½ point 
Nr. 2 = 1 point 
Nr. 3 = ½ point 
Nr. 4 = 0 point 



 

Tillykke med udta-

gelsen til Ruder 

Cup 2018, hvor du 

skal repræsentere 

Brande Golfklubs 

Mens Section hold 

og spille Par-

match med Lars 

P. 

I år spiller vi for 17. gang mod Mens 

Section fra Give, Jelling og Gyttegård 

om den flotte pokal, som vi for første 

— og indtil nu — eneste gang vandt i 

2015 på hjemmebane. 

Bestyrelsen i Mens Section er overbe-

vist om, at vi i år stiller med et rigtig 

stærkt hold. Vi er tror på, at vi med 

indædt fight, de gode resultater der er 

præsteret i år og ikke mindst med dig 

på holdet, hjemfører æren og trofæet 

igen. Held & lykke! 

Pokalen skal gerne 
havne hos Brande 
Golfklubs MS! 

2018 

Vinder Ruder Cup 

Kære Anders  

Program: 
4/10 kl. 16.00  Træning 
6/10 kl. 07.45 Mødetid i Gyttegård 
 kl. 09.00 Gunstart 
 kl. 14.00  Frokost + pokal 
 kl. 15.00  Afslutning 


