
 

Herreklubben 

 

  

                    Ryder Cup 2021. 

Ryder Cup er en turnering i Herreklubbens års program, der afsluttes med, at de spillere der 
kvalificerer sig, deles op i to hold og spiller mod hinanden som Europa mod USA. Datoen i 2021 er 
søndag den 5. september, mødetid kl. 7.00. i klubhuset.  

Hvordan kvalificerer man sig?  

Kaptajnen for de to hold er den person der henholdsvis vinder *hulspils matchen i a-rækken og b- 
rækken. Blandt disse to personer trækkes der lod om hvilket hold man er kaptajn for. Kaptajnen har 
et wildcard til fordeling blandt de herreklub medlemmer, der ikke kvalificerer sig. Kaptajnen i a-
rækken skal bruge sit wildcard på en spiller i b-rækken og kaptajnen i b-rækken skal bruge sit  

wildcard på en spiller i a-rækken. 
Der spilles 6 individuelle runder i en a-række (Til og med handicap 17,7) og b-række (Fra handicap 
17,8) Se spillekalender for spilledatoer. Der spilles stableford og de 4 bedst tællende scores er 
gældende. Spilleren forbliver i den kvalifikationsrække man påbegynder i. Ved lige score, er det 
lavest handicap der er gældende. De 10 bedst placerede i hver række er kvalificeret. Ved afbud eller 
anden hindring tages den næste i placerings rækkefølgen og indtræder i den forhindres sted. Alle 
ulige placeringer (1, 3, 5, 7. 9) i A-rækken deltager på Europas hold og lige placeringer (2, 4, 6, 8, 10) 
på USA’s hold. Alle ulige placeringer (1, 3, 5, 7. 9) i B-rækken deltager på USA ́s hold og lige 
placeringer (2, 4, 6, 8, 10) på Europas hold.  

Afvikling af Ryder Cup:  

Afviklingen sker den 5. september, mødetid er kl. 7.00. hvor der serveres morgenmad. Første start 
er kl. 7.45. Der serveres lidt at spise efter der er spillet foursome kl. ca. 11.30. - 12.30. Herefter 
spilles der singler. Afslutning forventes kl. ca. 16.30. hvor der også er præmieoverrækkelse. Om 
formiddagen spilles der foursome hulspil. (Holdet skal så vidt muligt, bestå af en a-række og b- 
række spiller) hver par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå. En spiller slår ud på de lige 
huller, mens makkeren slår ud på de ulige huller. Spillerhandicappet udregnes som gennemsnittet 
af parrets spillehandicap og laveste handicap nulstilles.  

Om eftermiddagen spilles der single hulspil. Hvert hul repræsenterer et point som der spilles om. 
Laveste score på hullet vinder pointet. Er scoren ens, deles hullet. Ved ens point efter sidste hul, 
deles matchen med 1⁄2 point til hver. Der spilles med almindeligt handicap og laveste handicap 
nulstilles.  

Vinderen af Ryder Cup, er det hold der opnår flest point (Der spilles i alt om 18 point) Ved point 
lighed, vælger kaptajnen 3 spillere, der på hul 18 spiller nærmest hullet i 1. slag. (Bolden skal være 
på green) Det hold der er nærmest vinder årets Ryder Cup. Hvis ingen er på green, vælger  

kaptajnen en ny spiller osv.  

Kaptajnerne skal inden den første match, have offentliggjort hvilke spillere der spiller første 
foursome osv. samt første single osv.  

Matchledelse: Herreklubbens bestyrelse.  

  


