
At læse turneringsresultater 

Lad os starte med at se på par nr 1 på startlisten til en turnering over to aftener (to sektioner): 

 

Vi ser at parhandicappet for par nr 1 er 33,74. Det er gennemsnittet af Hans og Johns handicap. Lige 

ovenover kan man se klubbens handicap-gennemsnit, 33,56. Det ligger meget tæt på Hans og Johns 

parhandicap. Derfor er deres forventede score tæt på 50% af det opnåelige. Systemet udregner det med en 

decimal til 49,9%. 

Vi kan nu gå til aftenens resultater: Klik på det lille blå plustegn 

 

Så åbnes en menu: 

Her kan vi vælge resultater for aftenens turnering. Vi kigger så på, hvordan 

det gik par nr 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kolonnerne er i rækkefølge:   

Parhandicappet: 33,74 

Forventet score i procent: 49,9 

Opnået score i pct: 55,1 (Se nedenfor) 

Opnået score i parpoint: 165,2 

Bronzepoint: 8 

Handicapforbedring: -0,44 (Handicappet sættes 0,44 ned for hver af de to spillere) 

Placering i aftenens turnering: nr 4 

Samlet score for de to sektioner: 288,2 

Samlet placering: nr 4 

 

Forklaring til opnået score i pct:  

Denne turnerings 2. sektion havde 30 spil (6 runder à 5 spil). I hvert spil er der 6 resultater, som giver 

følgende parpoint: 0 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10. En solo-top giver altså 10 point, og hvis man ikke laver andet 

aftenen i gennem vinder man med 300 point. Hans og John fik skrabet 165,2 point sammen, eller 55,1% af 

300. 

Hvordan gik det i de enkelte runder?  

Det ser vi når vi klikker på Hans og Johns parnummer: 

 

Så kommer det personlige regnskab for par nr 1 op. Vi plukker Hans og Johns kamp mod Helle og Jens: 

 

Det ses at Hans og John sad NS, mens Jens og Helle sad ØV. I spil 6 spillede de imod Vests 4som kun fik 9 

stik og det var en god ide, for de fik 8 point ud af 10 for det resultat. Hvis man nu vil se hvad der i øvrigt 

blev spillet i spil 6 klikker man på spilnummeret, så kommer dette op (navnene er blændet af her): 

 



 

Det ses at der var tre ØV-par der spillede 4 -1; de tre NS-par der spillede imod dem deler så parpointene 

10 – 8 – 6 og får således 8 point hver. ØV-parrene deler tilsvarende parpointene 0 – 2 – 4 og får derfor 2 

point hver. 

Under fordelingen står en såkaldt Datumscore. Det er det samme som gennemsnittet af de seks resultater: 

(100+100+100-110-140-620)/6 = -570/6 = -95. Den bruges mig bekendt ikke til noget i en alm. Parturnering. 

 

Der er mange flere ting man kan se når man åbner menuen med det lille blå plustegn, men det her nævnte 

opfylder nok behovet for de fleste. 
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