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Matchbetingelser  
 
 
Retningslinjer for afvikling af MOBG matcher  
 
 
Bestyrelsen henstiller til at møde op til de fastlagte matcher.  
Det er kun et spørgsmål om planlægning og prioritering, da matchprogrammet for hele 
året, offentliggøres først i det år, hvor matcherne afvikles. 
 
Eventuelle afbud til matcherne sendes via e-mail i 2 eksemplarer.  
En til lokalformanden, som står for afvikling af den pågældende match og en til 
lokalformanden for den klub, hvor pågældende er medlem. 
 
Afbuddene skal være sendt senest mandag kl. 18:00 i den uge matchen afvikles. 
Afbuddet er ikke registreret, før man har modtaget en mail, med bekræftelse på afbuddet.  
Mailadresserne på de personer, som der skal sendes afbud til, er følgende: 

• Henrik Myhre, Horsens  E-mail: naesset22@gmail.com 

• Jens Anker Tvedebrink, Silkeborg E-mail: jensanker@tvedebrink.dk 

• Finn Lund Jensen, Vejle  E-mail: finnogjette@gmail.com 

• Wilhelm Krarup, Aarhus  E-mail: wietk@mail.dk 
Ved afbud senere end ovenfor nævnt, samt udeblivelse, vil det pågældende medlem blive 
afkrævet en afgift på kr. 300,00. 
 
I tilfælde af, at afbuddet skyldes en alvorlig akut situation, kan medlemmet kontakte enten 
matchlederen eller sin lokale formand og forelægge situationen. Matchlederen og den 
lokale formand, vil så i fællesskab tage stilling til, om kassereren kan annullere bøden. 
 
Medlemmerne har pligt til at sørge for, at deres HCP samt spillerhandicap er korrekt påført 
scorekortet, herunder påført række A eller B.  
Der er max. Spillerhandicap på 36. Scorekortet er kun gældende, hvis det er korrekt 
underskrevet. Mangelfuld udfyldelse af scorekortet, medfører diskvalifikation 
 
Der spilles i 2 rækker (A og B) fordeling efter HCP. Holdene i den enkelte række består 
primært af 4-bolde, som i de fleste tilfælde, fordeles med en spiller fra hver by. 
Der spilles Stableford. Afgrænsningen mellem A- og B-rækken, fastsættes i forbindelse 
med udskrivning af startlisten for den enkelte match, og kan således variere lidt fra match 
til match. Ved lige antal point, vinder spilleren med det laveste HCP.  
Ved pointlighed mellem 2 spillere med samme HCP, foretages der lodtrækning. 
 
Bestyrelsen har den endelige afgørelse i alle tvivlsspørgsmål, som den pågældende 
matchleder ikke har været i stand til at løse i forbindelse med afvikling af matchen. 
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Det er kutyme på de enkelte hold, der spiller, at de to spillere med laveste score giver en 
øl/vand til de to spillere med højeste score. Hold med 3 spillere, her er det spilleren med 
laveste score, der giver til højeste score - nr. to må klare sig selv. 
 
Der spilles i hver match om sammenlagt 14 flasker Amarone vine med fordeling af 7 
flasker i hver række. Vinderen i hver række får tildelt 2 flasker for 1. plads.  
De næste 5 vindere i rækkerne får hver en flaske. 
Præmierne bliver overrakt under den efterfølgende frokost. 
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