
                            

Invitation til             SOLHEIM CUP 2021  

Kære Linksgrevinder  
  
Så er det tid til årets brag af en match – Solheim Cup 2021, hvor Brøndby Golfklubs dameklub Golfine for 
første gang tørner sammen med Linksgrevinderne fra Greve - i en nervepirrende match under meget sjove 
og hyggelige forhold. Dette brag af en match vil finde sted:  

  
Søndag den 30. maj 2021 i Brøndby Golfklub 

                                                                                                    
Vi mødes i klubhuset i Brøndby Golfklub, hvor der vil være croissant og kaffe fra kl. 8 (på terrassen – hvis 
vejret tillader det). Der bliver baglæns gunstart med start fra kl. 09.00. 
 
Der skal være samme antal fra hver klub, og der er 20 pladser til hhv. Linksgrevinderne og Golfinerne - så 
tilmelding sker efter ”først til mølle-princippet”, så vent ikke for længe med at tilmelde dig. Efter matchen 
vil der blive serveret frokost i klubhuset. Her vil den vindende klub samtidig blive udråbt og få overrakt 
trofæet og som vinderklubben kan glæde sig over i hele det næste år.  
  
Matchform:  
Vi spiller både fourball/bestball og singler. Fordelingen af singler og fourballs afhænger af antal deltagere og 
sættes sammen, når vi har alle tilmeldingerne.  
Både i single og fourballs spilles der hulspil med fuldt hcp. I single dog således, at forskellen imellem de 2 
spilleres tildelte slag fordeles på banens sværeste huller.  
I fourball/bestball bliver alle spilleres hcp reduceret med det antal slag, som den spiller med laveste hcp har, 
og denne spiller fra scratch.  
Eks: Spiller A, B, C og D har hhv. 5, 10, 15 og 20 slag. Spiller A spiller fra scratch og de andre bliver reduceret 
med spiller As antal slag, altså 5. Så B har 5 slag, C har 10 slag og D 15 slag, fordelt på banens sværeste 
huller. For at afgøre et hul i en fourball/bestball match, måles det bedste nettoslag fra hvert hold op mod 
hinanden. På den vis afgøres hullet. Der spilles alle 18 huller uanset hvor og på hvilket hul matchen er 
afgjort.  
 
Der vil være præmie for tættest på hul 4 + 12 og til længste drive på hul 14.   
Pointsystem Single: 2 point for en vunden kamp og 1 point for en delt kamp. 
Pointsystem Fourball/bestball: 3 point for en vunden kamp og 1,5 point for en delt kamp.  
 
Tilmelding til Solheim Cup fra den 3. maj 2021 og senest den 15. maj 2021 i Golfbox under klubturneringer 
og husk det er ”først til mølle-princippet”.  
  
Pris for deltagelse inklusiv både greenfee, croissant, kaffe, frokost og præmier: 250,00 kr.  
 
Vi ses selvfølgelig til Solheim Cup 2021 og får forhåbentligt en spændende match. 

Venlig hilsen Golfines bestyrelse 
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