Pokalkort 2021
Dato

Hjemmehold

Kamp nr.: ________

Udehold
Pinde

Fornavn og efternavn

Slag Nr. Fornavn og efternavn

Slag Nr.

Hj.

Ude

1. mix.
double

2. mix.
double

Damedouble

Herredouble

1. damesingle
2. damesingle
1. herresingle
2. herresingle

Eventuelt antal slag

Eventuelt antal slag

Pinde
I alt
_______________________

underskrift af holdkaptajn

_______________________

underskrift af holdkaptajn

En pokalkamp består af 2 kampe – ude og hjemme. Det vil sige, at det er de 2 kampes samlede resultat der tæller. Det
kunne f. eks. være 17-15.
DKU skal have begge pokalkort - helst på en gang når begge kampe er spillet.
Ydermere er det i år sådan, at holdene selv skal finde datoer til kampene.
Når der er fundet datoer vil DKU gerne have dem oplyst på en mail – hvem spiller, dato og kl.
Ender kampen uafgjort, tælles der slag, men samlet for de 2 kampe, så man skal have
kampsedlen fra 1. kamp med til 2. kamp (tag event. et billede af pokalkortet for en
sikkerheds skyld). Dem med færrest slag vinder.
Slutter en pokalkamp uafgjort 16-16 og samme antal slag, skal der spilles en omkamp.
Omkamp:
Hvert hold stiller med 2 damer og 2 herrer, og de spiller til et hul udpeget af
overdommeren. Rækkefølgen er: dame 1 hold A, dame 1 hold B, dame 2 hold A, dame
2 hold B, herre 1 hold B, herre 1 hold A, herre 2 hold B og herre 2 hold A. Læg mærke
til, at herrerne spiller ”modsat” damerne.
Når hullet er færdigspillet er der status. De spillere der har brugt færrest slag går videre
til næste hul. Et hold har vundet omkampen når alle modspillere er elimineret.

Sendes eller afleveres til :
Peter L. Christensen
Grønforten 2
Ødis Kroge
6580 Vamdrup
Mobil : 29 93 91 17
Email: pokal @ krolf.dk

